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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. 

 

 

 

 

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. 
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VALORI ŞI PRINCIPII 

 

 

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

timp 2020-2025 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 şi eficienţă. 

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. 
CADRU NORMATIV 

 

1. Legislație școlară/cadru normativ 

 

 În anul școlar 2020-2021, activitatea Inspectoratului Școlar Județean Neamt s-a desfășurat în 

conformitate cu prevederile: 

 Legii nr. 1 din 2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ultrerioare. 

 Ordinul nr. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

a inspectoratelor şcolare, cu modificările si completările ulterioare. 

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

Didactic;  

 Ordinul 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;   

 Ordinul 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;   

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

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

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

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

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

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

cluburile copiilor;   

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

pentru modificarea unor acte normative;   

 Ordinul 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;   

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

Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar;   

 Ordinul 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;   

 Ordinul nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar;   

 Ordinul nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor 

şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;   
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 Ordinul nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor care oferă activitate extraşcolară, cu modificările si completările ulterioare; 

 Ordinul 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.   

 OMEC 6106/2020, privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar;   

 OMEC 4050/2021, pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al 

personalului didactic din învăţământ;   

 OMEC 5967/2020, pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare 

a creditelor profesionale transferabile. 
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CAPITOLUL II 
BENEFICIARII EDUCAȚIEI – ELEVII     

 

II.1. Rețeaua unităților de învățământ  
 

 2.1.1. Unități școlare pe niveluri de învățământ 

Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate de stat 

și particulare. Reţeaua şcolară se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale/consiliul județean, cu 

avizul conform al inspectoratului şcolar.  

În anul școlar 2020-2021, rețeaua școlară a județului Neamț a fost stabilită în baza Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de școlarizare și emiterea avizului conform privind stabilirea rețelei școlare – Anexă la OMEN 

nr. 5090/09.09.2019. 

Rețeaua școlară, în anul școlar 2020-2021, a fost constituită din 326 de unități școlare: 156 cu 

personalitate juridică (din care 66 în mediu urban și 90 în mediu rural) și 170 de structuri arondate (din care 34 în 

mediu urban și 136 în mediu rural).  

Cele 156 de unități școlare cu personalitate juridică se clasifică astfel : 

- unități de învățământ preșcolar: 7 (din care 4 în mediu urban și 3 în mediu rural); 

- unități de învățământ primar: 2 – ambele în mediu urban; 

- unități de învățământ gimnazial: 90 (din care 19 în mediu urban și 71 în mediu rural – 3 sunt pentru învățământ 

special); 

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

- unități de învățământ profesional: 5 (din care una la învățământ special, toate în mediu rural); 

- unități de învățământ postliceal: 6 (toate în mediu urban); 

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

un club sportiv școlar); 

- IȘJ, CCD și CJRAE. 

 

Cele 170 de unități școlare fără personalitate juridică se clasifică astfel : 

- unități de învățământ preșcolar : 63 (din care 24 în mediu urban și 39 în mediu rural); 

- unități de învățământ primar : 49 – toate în mediu rural; 

- unități de învățământ gimnazial : 54 (din care 6 în mediu urban și 48 în mediu rural); 

- unități de învățământ postliceal : 1 (în mediu urban); 

- unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare : 3 (din care un club și 2 centre sportive școlare – CSS). 

 

Situație comparată a rețelei școlare pentru anii școlari 2019-2020/2020-2021 

Tip 

învățământ 

Nivel de 

învățământ 

2019-2020 2020-2021 

Total 

PJ 

PJ 

urban 

PJ 

rural 
AR 

AR 

urban 

AR 

rural 

Total 

PJ 

PJ 

urban 

PJ 

rural 
AR 

AR 

urban 

AR 

rural 

MASĂ Preșcolar 9 6 3 66 24 42 7 4 3 63 24 39 

MASĂ Primar 0 0 0 52 1 51 2 2 0 49 0 49 
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Tip 

învățământ 

Nivel de 

învățământ 

2019-2020 2020-2021 

Total 

PJ 

PJ 

urban 

PJ 

rural 
AR 

AR 

urban 

AR 

rural 

Total 

PJ 

PJ 

urban 

PJ 

rural 
AR 

AR 

urban 

AR 

rural 

MASĂ Gimnazial 87 16 71 56 6 50 87 16 71 54 6 48 

MASĂ Liceal 37 27 10 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 4 0 4 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 0 0 0 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 1 0 1 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 

Județean de 

Excelență 

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

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 

 ISJ 1 1 -  - - 1 1 -  - - 

 CCD 1 1 -  - - 1 1 -  - - 

 CJRAE 1 1 -  - - 1 1 -  - - 

 Total 156 66 90 178 35 143 156 66 90 170 34 136 
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2.1.2. Realizare plan de școlarizare 2020-2021 

 

Nr. 

crt.

Niveluri de învăţământ pentru care se repartizează 

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

I

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 cu  frecvenţă redusă*** 0 0 0 0

c 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 cu  frecvenţă redusă 0 0 0

c 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

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

a pentru clasa a IX-a 50 1.402 49 1.326

b pentru Stagii de practică 2 56 2 56

9

a pentru anul I învățământul postliceal zi 13 364 13 389

b pentru anul I învățământul postliceal seral 0 0 0 0

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

d pentru anul I învățământul de maiștri seral 0 0 0 0

II

1 Educație timpurie 4 22 4 17

2 Învăţământul primar şi gimnazial - număr total  locuri* 45 319 45 314

3

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi 3 36 3 21

Învățământ liceal

Învățământ profesional, inclusiv dual

Învățământ postliceal

Învăţământ special

Realizare plan de școlarizare 2020 - 2021

Realizare plan de 

școlarizare 

Plan de școlarizare 

aprobat

Învățământ de masă

Învățământ profesional

 
 

La învățământul liceal următoarea distribuție a claselor : 

- 51 de clase învățământ teoretic din care : 20 specializarea ”matematică-informatică”, 12 ”științe ale naturii”, 9 

”filologie” și 10 ”Științe sociale”; 
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- 19 clase învățământ vocațional din care : 6 specializarea ”sportiv”, 4 ”pedagogic”, 7 ”teologic” și 2 arte (1 

”muzică” și 1 ”arte vizuale”);  

- 38 de clase învățământ tehnologic din care : 11 la profil ”tehnic”, 17 ”servicii” și 10 ”resurse naturale și 

protecția mediului”. 

La învățământul profesional situația, pe domenii, se prezintă astfel : 

- Agricultură – 2 clase 

- Chimie industrială – 1 clasă 

- Comerț – 4 clase 

- Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – 3 clase 

- Electric – 3 clase 

- Electronică automatizări – 1,5 clase 

- Estetica şi igiena corpului omenesc – 1 clase 

- Fabricarea produselor din lemn – 3 clase 

- Industrie alimentară – 2 clase 

- Industrie textilă şi pielărie – 6,5 clase 

- Materiale de construcţii – 0,5 clase 

- Mecanică – 14 clase 

- Electromecanică – 0,5 clase 

- Silvicultură – 1,5 clase 

- Turism şi alimentaţie – 5,5 clase 

Total : 49 de clase din care 3,5 în sistem dual. 

 

Concluzii : 

În ce privește rețeaua școlară se prevede o reducere continuă a numărului de structuri, prin utilizarea mai 

eficientă a transportului cu microbuze. Reducerea numărului de copii va impune crearea de consorții școlare, de 

comasări și organizarea învățământului simultan, inclusiv la nivelul gimnazial. 

 

Structura unităţilor de învăţământ  particular pe niveluri de învăţământ şi medii 2020-2021 (conform SIIIR, ianuarie 

2021) 

Nr. 

crt.  

Unitate de învățământ 

particular - nivel de 

studiu- 

Total  Mediu urban  Mediu rural  

Unități 

N
r.

 p
re

şc
o

la
ri

/  
 

el
ev

i 

Nr. 

unităţi 

N
r.

 p
re

şc
ol

ar
i/ 

  

el
ev

i 

A
cr

ed
ita

te
 

A
ut

or
iz

at
e 

Nr. 

unităţi 

N
r.

 p
re

şc
o

la
ri

/  
 

el
ev

i 

A
cr

ed
ita

te
 

A
ut

or
iz

at
e 

1 Preşcolar – cu program 

normal 

4 231 1 63 1 0 3 168 3 0 

2 Preșcolar- cu program 

prelungit  

3 237 3 237 2 1 0 0 0 0 

  7 468 4 300 3 1 3 168 3 0 

 Primar 2 53 2 53 0 2 0 0 0 0 

 din care preșcolar PP    32       

2 Liceal  3 286 1 63 0 1 2 312 2 0 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2020-2021 

  

14 

Nr. 

crt.  

Unitate de învățământ 

particular - nivel de 

studiu- 

Total  Mediu urban  Mediu rural  

Unități 

N
r.

 p
re

şc
o

la
ri

/  
 

el
ev

i 

Nr. 

unităţi 

N
r.

 p
re

şc
ol

ar
i/ 

  

el
ev

i 

A
cr

ed
ita

te
 

A
ut

or
iz

at
e 

Nr. 

unităţi 

N
r.

 p
re

şc
o

la
ri

/  
 

el
ev

i 

A
cr

ed
ita

te
 

A
ut

or
iz

at
e 

 din care preșcolar PN        13   

 din care primar        30   

 din care gimnazial        13   

3 Postliceal   4 511 4 511 3 1 0 0 0 0 

4 Postliceal  fără 

personalitate juridică  

1 111 1 111 0 1 0 0 0 0 

  Total  17 1518 12 1038 6 6 5 480 5 0 
 

 2.1.3. Modificări în rețeaua școlară 

La sfârșitul anul școlar 2020-2021 au fost închise 5 unități arondate respectiv: o școală primară (în mediu 

rural) și 4 școli gimnaziale (una în mediu urban și 3 mediul rural). De asemenea, a fost  închisă o grădiniță în 

mediu rural și deschisă una în mediu urban. 

 

2.1.4. Autorizații ISU 

Activitatea didactică din învățământul preuniversitar din județul Neamț se desfășoară în 688 clădiri cu 

destinație școlară, din care: autorizate -118; neautorizate – 9; care nu fac obiectul autorizării – 561. 

 
 

2.1.5. Autorizații sanitare de funcționare 

Dintr-un total de 321 unități școlare (personalitate juridică + structuri arondate); 

 304 unități de învățământ sunt autorizate; 

 17 unități de învățământ nu sunt autorizate, din care 6 unități de învățământ sunt în curs de 

autorizare. 
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II.2. Populația școlară - statistici privind cuprinderea copiilor și elevilor în învățământul 
preuniversitar la începutul și sfârșitul anului școlar 
 

2.2.1. Situații statistice privind populația școlară în anul școlar 2020-2021 
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Situația elevilor, după mediul de rezidență, an școlar 2020-2021 

Nivel de 
învățământ 

Mediul de 
rezidență 

Început 
an școlar Promovați Repetenți Transferați 

Exma-
triculați 

Situație 
neîncheiată 
(abandon) 

Exmatriculați 
cu drept de 
reînscriere  

preșcolar  
  

rural 6944 6612 0 373 0 14 0 

urban 5072 4827 0 216 0 33 0 

primar 
  

rural 12420 11789 182 494 0 8 0 

urban 8615 8154 170 299 0 3 1 

gimnazial 
  

rural 10204 9609 319 290 0 11 0 

urban 7557 7127 187 241 4 1 0 

liceal 
  

rural 1517 1414 23 23 11 11 35 

urban 13817 13182 128 291 63 44 112 

profesional 
  

rural 674 567 81 6 4 16 0 

urban 2868 2521 279 53 5 5 7 

postliceal 
  

rural 107 103 0 0 0 0 4 

urban 1527 1368 5 7 47 73 27 

Total  
71322 67273 1374 2293 134 219 186 

 

Situația elevilor, după sursa de finanțare,  anul 2020-2021  

Nivel de 
învățămînt 

Sursa de 
finațare 

Început 
an 
scolar Promovați Repetenți Transferați 

Exma-
triculați 

Situație 
neîncheiată 
(abandon) 

Exmatriculați 
cu drept de 
reînscriere  

preșcolar  
  

Buget 11471 10924 0 575 0 31 0 

Taxă 545 515 0 14 0 16 0 

primar 
  

Buget 20978 19895 352 784 0 11 1 

Taxă 57 48 0 9 0 0 0 

gimnazial Buget 17745 16725 506 527 4 11 0 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2020-2021 

  

17 

Nivel de 
învățămînt 

Sursa de 
finațare 

Început 
an 
scolar Promovați Repetenți Transferați 

Exma-
triculați 

Situație 
neîncheiată 
(abandon) 

Exmatriculați 
cu drept de 
reînscriere  

  Taxă 16 11 0 4 0 1 0 

liceal 
  

Buget 15015 14290 151 307 74 49 147 

Taxă 319 306 0 7 0 6 0 

postliceal 
  

Buget 1028 900 5 4 46 45 28 

Taxă 606 571 0 3 1 28 3 

Total  67780 64185 1014 2234 125 198 179 

 

Situația elevilor, după  alternativa educațională, an școlar 2020-2021 

Nivel de 
învățămînt 

Alternativa 
educațională 

Început an 
școlar Promovat 

Repe-
tenți 

Trans-
ferați 

Exma-
triculați 

Situație 
neîncheiată 
(abandon) 

Exmatriculați 
cu drept de 
reînscriere 

preșcolar 

Tradițional 11968 11395 0 585 0 47 0 

Step by Step 48 44 0 4 0 0 0 

primar 

Tradițional 20607 19531 352 777 0 11 1 

Step by Step 428 412 0 16 0 0 0 

 Total 33051 31382 352 1382 0 58 1 

 

Situația elevilor, după  tipul de educație ,an școlar 2021-2022  

Nivel de 
învățământ  

Tip 
educație 

Început 
an școlar Promovați Repetenți 

Trans-
ferați 

Exma-
triculați 

Situație 
neîncheiată 
(abandon) 

Exmatriculați 
cu drept de 
reînscriere  

preșcolar Masă 11982 11407 0 587 0 47 0 

 
Special 34 32 0 2 0 0 0 

primar Masă 20887 19798 352 791 0 11 1 

 
Special 148 145 0 2 0 0 1 

gimnazial Masă 17561 16539 506 529 3 12 0 

 
Special 200 197 0 2 1 0 0 

profesional Masă 3443 2993 360 58 9 18 7 

 
Special 99 95 0 1 0 3 0 

Total  54354 51206 1218 1972 13 91 9 

 

2.2.2. Evoluția numărului de preşcolari/elevi în învăţământul particular din județul Neamț în perioada 2012-2021 
 

Nr. 

Crt. 

Unităţi de 

învăţământ 

particular - nivel  

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

 2019-

2020 

2020-

2021 

1 PREŞCOLAR  499 495 408 374 375 371 385 468 468 

2 PRIMAR         53 

 *din care preșcolar          32 

3 LICEAL  298 200 207 178 195 201 219 286 286 
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Nr. 

Crt. 

Unităţi de 

învăţământ 

particular - nivel  

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

 2019-

2020 

2020-

2021 

 *din care preșcolar      5 5 7  13 

  * din care primar 34 21 17 7 3 6 10 16 30 

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

3 POSTLICEAL  1604 1580 1516 1393 848 771 703 650 622 

  Total  2401 2275 2131 1945 1418 1343 1307 1404 1518 

 

2.2.3. Alternativa Step by Step 
Unități de învățământ în care funcționează alternativa Step by step 

Unitatea de învățământ/ localitatea  Nr. clase/grupe Preșcolar  Primar  

Colegiul Tehnologic "Spiru Haret", Municipiul Piatra-Neamț 2 45  

Școala Gimnazială "Nicu Albu", Municipiul Piatra-Neamț 9 - 259 

Școala Gimnazială Nr. 5, Municipiul Piatra-Neamț 5 - 137 

Școala Gimnazială, comuna Bicazul Ardelean 1 - 22 

Total  17 45 418 

 

Pentru 2021-2022 încă o unitate din mediul rural a primit aprobările pentru desfășurarea alternativei Step by 

Step la învățământul primar: Școala Gimnazială “Vasile Mitru”, comuna Tașca. 

 

II.3. Distribuția elevilor din învățământul liceal și profesional  

 
2.3.1. Distribuția elevilor din învățământul liceal  

În anul școlar 2020-2021 au fost înscriși 15334 de elevi în învățământul liceal, de stat (15015 elevi) și privat 

(319 elevi), formă de zi (13545 elevi), seral (888 elevi) și frecvență redusă (901 elevi). 

 

 

Distribuția elevilor din învățământul liceal pe filiere și profiluri a fost următoarea: 

Filieră Profil 

Teoretică - 7031 elevi 
Real - 4129 elevi 

Umanist - 2902 elevi 

Tehnologică - 6336 elevi 

Tehnic - 2269 elevi 

Servicii - 2383 elevi 

Resurse naturale și protecția mediului - 1684 elevi 

Vocațională - 1967 elevi 

Sportiv - 726 elevi 

Teologic - 547 elevi 

Pedagogic - 443 elevi 

Muzică - 132 elevi 

Arte vizuale - 119 elevi 
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Filiera teoretică
46%

Filiera 
tehnologică

41%

Filiera 
vocațională

13%

Distribuția elevilor de liceu pe filiere

Filiera teoretică Filiera tehnologică Filiera vocațională
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2.3.2. Distribuția elevilor din învățământul profesional 
În anul școlar 2020-2021, în învățământul profesional au fost școlarizați 3542 de elevi, din care 3443 elevi în 

învățământul de masă și 99 elevi în învățământul special. 

În învățământul de masă, cei 3443 de elevi au fost distribuiți astfel:  

 3258 de elevi în învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani; 

 128 de elevi au urmat învățământul profesional dual; 

 57 de elevi au fost înscriși la stagii de pregătire practică (după clasa a X-a liceu). 

Elevii au urmat calificări profesionale în următoarele domenii:  

 Agricultură - 176 elevi; 

 Chimie industrială - 65 elevi; 

 Comerț - 266 elevi; 

 Construcții, instalații și lucrări publice - 161 elevi; 

 Electric - 194 elevi; 

 Electromecanică - 14 elevi; 

 Electronică, automatizări - 97 elevi; 

 Estetica și igiena corpului omenesc - 73 elevi; 

 Fabricarea produselor din lemn - 246 elevi; 

 Industrie alimentară - 141 elevi; 

 Industrie textilă și pielărie - 479 elevi; 

 Materiale de construcții - 60 de elevi; 

 Mecanică - 992 elevi; 

 Silvicultură - 61 elevi; 

 Turism și alimentație - 517 elevi. 
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II.4. Echivalarea studiilor efectuate în străinătate de elevii români şi străini  
 

În anul școlar 2020-2021 echivalarea perioadelor de studii din învățămânul preuniversitar, corespunzătoare 

învățământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional și postliceal 

nefinalizate cu diploma s-a făcut în conformitate cu O.M. nr. 5638/2020. 

 

Statistica centralizată a țărilor din care provin elevii care au solicitat echivalarea studiilor 

Nr. 
crt. 

Clasa 
echivalată 

Nr. de 
elevi 

Statul în care a studiat Nivel de 
studii 

Total elevi 
 

1 P 41 Italia (16), Anglia (14), Irlanda (3), Spania (5), 
Germania (2), Ungaria (1)  

P-IV 202 

2 I 44 Italia (22), Anglia (12), Germania (3), Irlanda (1), 
Franța (1), Emiratele Arabe(1), Spania (1), Cipru (1), 
Republica Moldova (2) 

3 II 46 Italia (21), Germania (2) Anglia (13), Cipru (1), Belgia 
(1), Spania (3), Irlanda (3), Franța (1), Republica 
Moldova (1) 

4 III 36 Italia (21), Anglia (5), Irlanda (2), Spania (3), Islanda 
(1), Germania (2), Portugalia (1), Emiratele Arabe (1) 

5. IV 35 Italia (27), Anglia (3), Irlanda (3) Germania (2)  

6 V 31 Italia (18), Anglia (5),Germania (2), Spania (5),Belgia 
(1),Canada (1) V-VIII 120 
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Nr. 
crt. 

Clasa 
echivalată 

Nr. de 
elevi 

Statul în care a studiat Nivel de 
studii 

Total elevi 
 

7 VI 36 Italia (23), Anglia (3), Spania (6),Germania (1),Irlanda 
(1), Cipru (1). 

8 VII 24 Italia (18), Anglia (2), Spania (2),Irlanda (1), Canada 
(1). 

9. VIII 29 Italia (21), Anglia (4), Spania (6), Irlanda (1), 
Portugalia (1), Republica Moldova (1). 

10. IX 13 Italia (11), Anglia (1),  Portugalia (1). 

 26 
11. X 10 Italia (7), Germania (2), Republica Moldova (1). 

12. XI 3 Italia (3) 

13. XII - - 

TOTAL 348  348 

 

 

II.5. Evaluarea națională la clasa a VIII-a  
 

În județul Neamț, la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a au participat 3505 de candidați 

repartizați în 109 centre de examen. Au existat 24 de cazuri speciale aprobate de Comisia Judeţeană: 6 elevi au 

solicitat susținerea probelor de examen în sală de clasă distinctă, cu supraveghere audio-video (art. 17.(3)), 18 elevi 

au solicitat mărirea cu o oră a timpului destinat efectuării lucrării scrise (art. 17 (1)). Majoritatea solicitărilor au 

presupus un cumul de condiții, atât pentru spațiu special, cât și pentru timp de lucru prelungit.  

 
Adaptarea condițiilor de examen în cazul candidaților cu cerințe educaționale speciale 

 

Nr. candidați care au susținut proba la locul imobilizării (domiciliu) 0 

Nr. candidați care au susținut proba la locul imobilizării (spital) 0 

Nr. candidați care au susținut proba la locul imobilizării (penitenciar)  0 

Nr. candidați pentru care s-au aplicat proceduri speciale, cu aprobarea CJ 24 

Nr. candidați pentru care s-au aplicat proceduri speciale, cu aprobarea CNEN  0 

 
- La proba de Limba și literatura română, 2906 de candidați ( 84,23%) au încheiat examenul cu note mai 

mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 16 candidați au obținut nota 10. 

- La Matematică, 2257 de candidați (65,42%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 

35 de candidați au obținut nota 10. 

- Au fost depuse 360 de contestații,  în descreștere față de anul trecut. În urma reevaluării lucrărilor 

contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 73,5% (2535 de candidați), 

în creștere cu 0,1% față de rezultatele inițiale (73,4%). Numărul candidaților cu media generală 10 a rămas 

același: 4 (cu 17 mai puțin decât anul trecut). 

- Rata de participare a fost de 98,5%: 3450 de candidați prezenți (dintr-un total de 3505 de absolvenți înscriși).  

- Niciun elev nu a fost eliminat. 
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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 

2020 4253 1236 452 512 654 758 620 21 70,93% 

2021 3450 915 546 526 481 551 427 4 73,47% 

 
 

 

În condițiile în care, în anul școlar 2020-2021, orele de curs s-au desfășurat preponderent în sistem online, elevii au 

absolvit ciclul gimnazial după un curriculum nou, iar evaluarea absolvenților de clasa a VIII-a s-a realizat cu o 

tipologie și structură nouă a subiectelor de examen, procentul de promovabilitate a crescut în 2021 cu 2,54% față de 

2020 ceea ce demonstrează efortul susținut al cadrelor didactice de limba română și matematică din județul Neamț 

în realizarea unor demersuri didactice de calitate. 
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II.6. Bacalaureat  
 

EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2021. SESIUNEA IUNIE-IULIE 
Organizarea și desfășurarea probelor 
În perioada 14 - 25 iunie 2021, comisiile de bacalaureat pentru echivalarea și recunoașterea competențelor 

lingvistice și digitale din unitățile de învățământ liceal au calculat mediile candidaților și au asigurat 
echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență, la probele de profil din cadrul examenului de Bacalaureat. 

 Proba de Limba și literatura română 

Număr candidați înscriși să 
susțină proba 

Număr 
candidați prezenți 

Număr 
candidați absenți 

Număr 
candidați eliminați 

3175 3076 98 1 

  
Proba scrisă obligatorie - Istorie și Matematică  

Număr candidați înscriși să 
susțină proba 

Număr 
candidați prezenți 

Număr 
candidați absenți 

Număr 
candidați eliminați 

3227 3099 118 0 

 
Proba scrisă la alegere a profilului și specializării 

Număr candidați înscriși să 
susțină proba 

Număr 
candidați prezenți 

Număr 
candidați absenți 

Număr 
candidați eliminați 

3264 3142 122 1 

 

Statistică rezultate finale 

 

 

Comparativ cu anul 2020, rata de promovare a crescut cu 5,8%. 

Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși 
Respinși 
cu medii 

3370 3222 148 2 878 151 
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38 candidați au avut medii între 5-5,49 și 113 candidați au avut medii între 5,5-5,99. 

Rezultatele statistice pe note: 

- 28 candidați au obținut nota 10 la proba Ea); 

- 81 candidați au obținut nota 10 la proba Ec); 

- 232 candidați au obținut nota 10 la proba Ed). 

 
Proba Ea) Limba și literatura română 

Proba Înscriși Absenți Eliminați Nepromovați Promovați 
Procent de 

promovabilitate 

Limba română 
(REAL) 2684 95 0 236 2353 91% 

Limba română 
(UMAN) 686 3 1 20 662 97% 

Proba Ec) 

Proba Înscriși Absenți Eliminați Nepromovați Promovați 
Procent de 

promovabilitate 

ISTORIE 960 21 0 117 822 87.54% 

MATEMATICĂ 2409 107 0 470 1832 79.58% 

Proba Ed) 

Disciplina Înscriși Absenți Eliminați Nepromovați Promovați 
Procent de 

promovabilitate 

Anatomie și 
fiziologie umană, 
genetică și ecologie 
umană 831 20 0 135 676 83.35% 

Biologie vegetală și 
animală 385 50 1 129 205 61.19% 
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Disciplina Înscriși Absenți Eliminați Nepromovați Promovați 
Procent de 

promovabilitate 

Chimie 73 7 0 4 62 93.94% 

Fizică 217 0 0 29 188 86.64% 

Geografie 970 28 0 53 889 94.37% 

Informatică 217 0 0 3 214 98.62% 

Discipline socio-
umane 677 16 0 42 619 93.65% 

 

SESIUNEA AUGUST- SEPTEMBRIE 2021  

Proba Ea) 

Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși Promovați 

352 292 60 0 100 192 

Procent de promovabilitate: 66% 

Reușiți  

5-5,99 

Reușiți 

6-6,99 

Reușiți 

7-7,99 

Reușiți 

8-8,99 

Reușiți 

9-9,99 

Reușiți 

10 

95 67 22 8 0 0 

95 67 22 8 0 0 
 

Proba Ec) 

Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși Promovați 

565 478 87 0 257 221 

Procent de promovabilitate: 46% 

Reușiți  

5-5,99 

Reușiți 

6-6,99 

Reușiți  

7-7,99 

Reușiți  

8-8,99 

Reușiți 

9-9,99 

Reușiți 

10 

154 47 19 1 0 0 
 

Proba Ed) 

Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși Promovați 

515 420 95 0 177 243 

Procent de promovabilitate: 58% 

Reușiți 

5-5,99 

Reușiți 

6-6,99 

Reușiți  

7-7,99 

Reușiți 

8-8,99 

Reușiți 

9-9,99 

Reușiți  

10 

92 50 55 34 12 0 

92 50 55 34 12 0 
 

Reușiți 

6-6,99 

Reușiți 

7-7,99 

Reușiți 

8-8,99 

Reușiți  

9-9,99 

Reușiți 

 10 

708 575 706 592 1 

 

Procent de promovabilitate: 75,85% 
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II.7. Examenele de certificare a calificării profesionale  
 

Prin Decizia IŞJ Neamţ nr.2743/11.12.2019 s-a constituit Comisia Judeţeană de Evaluare şi Certificare, pentru 

sesiunile anului şcolar 2019-2020, document care a fost transmis la CNEC. 

Comisia Judeţeană de Evaluare şi Certificare Neamţ a realizat centralizarea datelor cu privire la numărul de 

absolvenţi pentru fiecare sesiune din graficul de desfășurare a examenelor de certificare a învățământului profesional 

și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021.    

CJEC a constituit 48 de centre de examen la nivel de judeţ, după cum urmează :  

- în sesiunea ianuarie-februarie, au fost constituite 3 centre de examen pentru nivelul 5, învățământ postliceal;  

- în sesiunea iunie au fost constituite 2 centre de examen pentru nivelul 3 de calificare stagii de pregătire 

practică – SPP; 

- în sesiunea iunie au fost constituite 19 centre de examen (cu două unități arondate) pentru nivelul 4 de 

calificare – liceu tehnologic;  

- în sesiunea iunie-iulie au fost constituite 13 centre de examen (cu 5 unități școlare arondate) pentru 

învățământul profesional, nivelul 3 de calificare;  

- în sesiunea iulie au fost constituite 6 centre de examen pentru nivelul 5 - învățământ postliceal (o calificare 

neacreditată „Tehnician cadastru funciar-topograf”, de la Liceul Tehnologic ”Ion Ionescu de la Brad”, comuna 

Horia, a susținut examenul de certificare la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani, județul Vrancea, iar 

calificările „Asistent medical balneo-fizio-kinetoterapie şi recuperare” și ”Asistent medical de farmacie” de la 

Şcoala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European” Piatra-Neamţ au susținut examenul de certificare la 

ȘPS ”Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt”, Pașcani); 

- în sesiunea august, au fost constituite 4 centre de examen (cu 3 unități școlare arondate), pentru nivelul 5 

învățământ postliceal, calificarea AMG. 

 La nivelul Comisiei județene s-au analizat propunerile pentru desemnarea membrilor comisiilor de 

examinare, înaintate de consiliile de administrație ale unităților de învățământ desemnate centre de examen. S-au 

constituit comisiile de examinare şi s-au emis deciziile pe centrele de examen validate de consiliul de administrație al 

ISJ Neamț. S-au comandat și confecţionat ştampile rotunde cu înscrisul CJEC 2021. 

La arondarea şcolilor IPT cu mai puţini candidaţi pentru examenul de certificare a calificării profesionale s-a 

ținut cont de calificări, domenii şi nivele acreditate precum şi numărul estimat de elevi care vor promova anul şcolar. 
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Centrele de examen stabilite au îndeplinit criteriile prevăzute de metodologie  și cerinţele  standardelor de 

pregătire profesională pentru domeniile şi calificările vizate.  

În toate centrele de examen au fost asigurate dotările şi mijloacele de comunicare necesare pentru 

realizarea documentelor specifice examenului de certificare a calificării profesionale. 

CJEC s-a adresat în scris organelor de poliție și jandarmerie de la nivel județean pentru asigurarea prezenței 

polițiștilor/jandarmilor la centrele de examen, în vederea păstrării ordinii publice. 

 Preşedinţii comisiilor au fost instruiţi, la sediul IŞJ Neamț, cu cel mult 48 ore înainte de începerea 

examenului, la fiecare sesiune, insistându-se pe asigurarea condiţiilor optime și respectarea metodologiei de 

organizare și desfășurare. 

Toţi candidaţii care au participat la examenele  de certificare a calificării profesionale de nivel 5 au prezentat ca 

suport pentru susţinerea orală, partea scrisă a proiectului. Candidaţii la examen au demonstrat un bun nivel al 

pregătirii teoretice şi practice de specialitate, dorinţa de a realiza o lucrare de calitate după o documentare 

corespunzătoare şi de a-şi pune în valoare rezultatele activităţii lor printr-o prezentare convingătoare în faţa comisiei. 

Nu s-au semnalat incidente pe parcursul desfăşurării examenelor care s-au desfășurat de regulă on-line. 

Conform rapoartelor întocmite se constată că şcolile nominalizate ca centre de examen au luat măsurile 

necesare pentru asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale. 

La nivelul județului Neamţ, examenele de certificare a calificării profesionale de nivel 3, 4 și 5 s-au desfăşurat 

în condiţii normale, fără incidente, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi P.S.I. 
 

DATE STATISTICE  Nivel 3 ÎP 

Nr. 

crt. 

Nivel 3 de calificare 

profesională 

                                      Număr de elevi Promovaţi   

(%) Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi 

Total judeţ 693 693 0 693 0 100 
 

DATE STATISTICE  Nivel 3 SPP  

Nr. 

crt. 

Nivel 3 de calificare 

profesională 

                                      Număr de elevi Promovaţi   

(%) Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi 

Total judeţ 10 10 0 10 0 100 
 

DATE STATISTICE  Nivel 4  

Nr. 

crt. 

Nivel 4 de calificare 

profesională  

                                      Număr de elevi Promovaţi   

(%) Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi 

Total judeţ 1643 1633 10 1633 0 99,39 

 

DATE STATISTICE  Nivel 5  

Nr. 

crt. 

Nivel 5 de calificare 

profesională 

                                      Număr de elevi Promovaţi   

(%) Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi 

Total judeţ 498 493 5 493 0 98,99 
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II.8. Admiterea în învățământul liceal, profesional și dual pentru anul școlar 2021-2022  
 

Admiterea elevilor în învățământul profesional de stat s-a desfășurat cu respectarea Metodologiei de 

organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat aprobată prin OMENCS 

5068/31.08.2016 și a Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021, 

aprobat prin OMEN nr.5087/30.08.2019, modificat și completat de OMEC nr.4325/22.05.2020. 

Organizarea și funcționarea învățământului dual, pentru calificări profesionale de nivel 3, în anul școlar 2020-

2021, s-a desfășurat în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual aprobată prin 

OMEN nr. 3554/29 martie 2017. 

La învățământul profesional s-au propus 50 de clase, din care 4 în sistem dual, în următoarele domenii de 

calificare: 

- Agricultură – 2 clase; 

- Chimie industrială – 1 clasă; 

- Comerț – 4 clase; 

- Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – 3 clase; 

- Electric – 3 clase (din care 0,5 în sistem dual); 

- Electronică automatizări – 1,5 clase; 

- Estetica şi igiena corpului omenesc – 1 clasă; 

- Fabricarea produselor din lemn – 3,5 clase (din care 1 în sistem dual); 

- Industrie alimentară – 2 clase; 

- Industrie textilă şi pielărie – 7 clase (din care 1 în sistem dual); 

- Materiale de construcţii – 0,5 clase; 

- Mecanică – 14 clase (din care 1 în sistem dual); 

- Electromecanică – 0,5 clase (în sistem dual); 

- Silvicultură – 1,5 clase; 

- Turism şi alimentaţie – 5,5 clase. 

Au fost realizate 49 de clase (nerealizate 0,5 clase Fabricarea produselor din lemn și 0,5 clase Industrie textilă 

şi pielărie). La învățământul profesional dual nu  a fost realizată 0,5 clase domeniu Electromecanică (a fost realizată 

în sistem clasic). 

Au fost repartizate 61 de locuri pentru elevi cu CES, din care au fost ocupate 16 și 65 de locuri pentru candidați 

rromi, din care au fost ocupate 23. 

 

La învățământul profesional special s-au propus 3 clase în următoarele domenii de calificare:  

- Industrie textilă şi pielărie – 1 clasă; 

- Agricultură – 1 clasă; 

- Turism şi alimentație – 1 clasă. 

Toate realizate. 

a stagiile de pregătire practică s-au propus 2 clase în următoarele domenii de calificare:   

- Turism şi alimentație – 1 clasă; 

- Fabricarea produselor din lemn – 1 clasă. 

Toate realizate.
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CAPITOLUL III 
MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

 

3.1. Managementul resurselor umane 
Direcțiile de acțiune ale compartimentului managementul resurselor umane în anii școlari 2019–2020 și 

2020-2021: 

 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 2020-2021 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 2020-2021 aprobată prin O.M.E.C. nr. 5259 /26.11.2019, 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. 

La data de 1 septembrie 2020 numărul total de posturi/norme, pe toate formele de finanțare a fost 7272, fiind 

suplimentat începând cu 1 noiembrie 2020 cu 20 norme, județul Neamț având alocat un număr total de 7292 astfel: 

 2019 - 2020 2020 - 2021 Procent față de anul anterior 

Norme personal didactic de predare 5058,43 5003,36 98,91% 

Norme personal didactic - auxiliar 810,75 849,25 104,75% 

Norme personal nedidactic 1444,63 1439,39 99,64% 

Total norme 7313,81 7292  
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3.1.1.  Personal didactic. Norme. Statistici. 
a. Numărul posturilor didactice de predare pe tipuri de finanțare 

 

Total norme didactice: 5003,36. 

a. Numărul posturilor didactice de predare și tipuri de finanțare 

 

Tip finanțare Total posturi didactice  

2019-2020 

Procent Total posturi didactice  

2020-2021 

Procent  

Consiliul local 4689,19 92,70% 4637,36 92,68%  

Consiliul județean 257,74 5,10% 259 5,18%  

Ministerul Educației 111,5 2,20% 107 2,14%  

 

  

 

b. Ocuparea  posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal 

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. 

 

Ocuparea  posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal 

Norme/posturi didactice 
Total 

2019-2020 

Total 

2020-2021 

 

Titulari încadrați în norma de bază 3865,87 3739,43  

Titulari (plata cu ora) 373,58 388,97  

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 

6,33 12,07  

Cadre didactice angajate în baza prevederilor art. 93^1 din  Legea nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare 

49,22 53,69  

Cadre didactice calificate, participante la concursurile de titularizare cu 

note/medii peste 5 (cinci) 

494,04 545,10  
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Norme/posturi didactice 
Total 

2019-2020 

Total 

2020-2021 

 

Cadre didactice calificate, participante la concursul organizat la nivel 

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

74,32 66,76  

Cadre didactice calificate angajate pe perioadă determinată (încadrate 

peste norma de bază în regim de plata cu ora) 

48,67 54,79  

Personal didactic calificat asociat / pensionat 83,56 75,39  

Cu studii superioare în alt domeniu decât cel corespunzător postului 

didactic 

38,84 39,09  

Studenți, în curs de calificare 14,89 17,27  

Studii medii 9,12 10,80  

Total 5058,43 5003,36  

 

Număr cadre didactice calificate/ necalificate/ în curs de calificare 

 

Statut cadre didactice 

Total posturi 

didactice  

2019-2020 

Procent 

Total posturi 

didactice  

2020-2021 

Procent 

 

Cadre didactice calificate 4995,58 98,75% 4936,2 98,66%  

Cadre didactice fără studii 

corespunzătoare postului 
47,96 0,94% 50,89 1,02% 

 

Cadre didactice în curs de 

calificare 
14,89 0,29% 17,27 0,32% 

 

 

Concluzie: 

Se menține ponderea personalului didactic titular (cu norma de bază sau încadrați în plata cu ora), cu o 

tendință de creștere a încadrării în regim de plata cu ora. În condițiile pandemiei, a desfășurării activității 

preponderent online, dar și a modalității de calcul a pensiei, s-au pensionat pe parcursul anului precedent un număr 

mare de cadre didactice titulare. 

 

Număr norme didactice în regim de plata cu ora 

Total norme/posturi 

didactice 2019-2020 

Nr. norme  

- plata cu ora 

Total norme/posturi 

didactice 2020-2021 

Nr. norme  

- plata cu ora 

5058,43 505,81 5003,36 528,35 

 

Concluzie: 

Se constată o creștere semnificativă a numărului de posturi ocupate în regim plata cu ora, urmare a 

pensionărilor pe parcursul anului școlar. 
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 c. Concursul național de ocupare a posturilor vacante/rezervate. 

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

preuniversitar – sesiunea 2021, s-a organizat de către inspectoratul școlar în patru centre de concurs, organizate pe 

discipline. 

 Total posturi didactice/catedre vacante/rezervate publicate pentru concurs – 1494, din care: 

 pentru angajare pe perioadă nedeterminată - 69 de posturi didactice/catedre vacante; 

 pentru angajare pe perioadă determinată - 1425 de posturi/ catedre (270 de posturi/catedre rezervate și 

1155 de posturi/catedre vacante). 

 

Situația statistică pe tranșe de medii: 

Anul 

Admiși 

la proba 

scrisă P
re

ze
n

ți
 

R
et

ra
și

 

A
b

se
n

ți
 

E
lim

in
aț

i/ 

L
u

cr
ăr

i a
n

u
la

te
 

Nr. 

cand. 

cu 

nota 

>=7.00 

Procent 

cand. cu 

nota 

>=7.00 

Nr. cand. 

cu nota 

5-6.99 

Procent 

cand. cu 

nota 5-

6.99% 

Nr. 

cand. cu 

nota 

1.00-

4.99 

Procent 

cand. cu 

nota 

1.00-

4.99% 

2020 599 552 40 47 0/2 319 62,54% 138 27,06% 53 10,39% 

2021 705 580 45 125 0/0 248 46,36% 186 34,77% 101 18,88% 

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

învățători și discipline tehnice.  

La concursul din 1 septembrie 2021 s-au înscris – 157 candidați (126 cadre didactice calificate, 78 cadre 

fără studii corespunzătoare postului).  
 

Situația statistică pe tranșe de medii: 

Anul Concurs  

În
sc

ri
și

 

P
re

ze
n

ți
 

A
b

se
n

ți
/ 

E
lim

in
aí

 

Nr. cand. 

cu nota 

>=7.00 

Procent 

cand. cu 

nota 

>=7.00 

Nr. cand. 

cu nota 

5-6.99 

Procent 

cand. cu 

nota 5-

6.99% 

Nr. cand. 

cu nota 

1.00-4.99 

Procent 

cand. cu 

nota 1.00-

4.99% 

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% 

2021 
SC 126 119 2 57 48,71% 48 41,03% 12 10,26% 

SN 85 76 9 54 71,05% 19 25,36% 3 3,95% 

 

Concluzie: 

Constatăm o creștere a numărului de candidați participanți, atât la concursul județean, cât și la testarea 

candidaților fără studii corespunzătoare postului, dar o descreștere semnificativă a procentului mediilor cuprinse între 

7-10, în anul 2021, față de 2020. 
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e. Raportul număr elevi/număr norme/posturi didactice pe nivele/forme de învățământ 
 

Nivel/unități 

conexe 

  

2019-2020 

Raport 

2020-2021 

Raport Număr 

elevi 

Număr 

norme/posturi 

didactice de 

predare 

Număr 

elevi 

Număr 

norme/posturi 

didactice de 

predare 

Preșcolar 11141 625 17,83 12016 638 18,83 

Primar 21435 1230,55 17,42 21035 1220 17,24 

Gimnazial 17770 1434,12 12,39 17761 1412,96 12,57 

Liceal 16064 1120,54 14,34 15334 992 15,46 

Învățământ 

profesional 
2533 264,39 9,58 3542 312,29 11,34 

Postliceal 756 51,05 14,81 1634 61,29 26,66 

Învățământ special 456 257,74 1,77 429 259 1,66 

Total  70155 4983,39  14,08 71751 4895,54 14,66 

Palate și cluburi 

ale copiilor 
5677 40 141,93 5035 39 129,10 

C. S. Școlar 1435 35,04 40,95 1490 32 46,56 

Total 2 7112 75,04 94,78 6525 71 91,90 

  

Raportul mediu număr elevi/număr norme/posturi didactice este de 14,66 pentru anul școlar 2020-2021, 

respectiv 14,08 pentru 2019-2020. Se înregistrează valori mici la:  

 clasele din învățământul special; 

 clasele din învățământul primar; 

 clasele de nivel profesional. 

 

 

3.1.2. Personal didactic-auxiliar. Statistici 
Total norme didactic-auxiliar: 849,25, cifra reprezentând o creștere a numărului de posturi didactice-

auxiliare față de anul școlar 2019-2020. De menționat faptul că un procent semnificativ sunt posturi vacante. 

Comparativ cu anul școlar 2019-2020 datele sunt următoarele: 

Sursa de 

finanțare 

2019-2020 2020-2021 

Total Urban Rural Total Urban Rural 

Consiliile locale 686,25 418,25 268,00 715,25 433,25 282,00 

Consiliul 

Județean 
106,50 91,50 15,00 117,5 99,50 18,00 

Ministerul 

Educației 
18,00 15,00 1,50 16,50 15,00 1,50 

Total 810,75 526,25 284,50 849,25 547,75 301,5 
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Raportul dintre numărul de norme - personal didactic și numărul de norme - personal didactic auxiliar este de 

5,89, în anul școlar 2020-2021 față de 6,24 în anul școlar 2019-2020.  

  

3.1.3. Personal nedidactic. Statistici 
Total norme nedidactic: 1430,63, cifra reprezentând o creștere cu 1% a numărului de posturi față de anul 

școlar 2019-2020. 

Comparativ cu anul școlar 2019-2020 datele sunt următoarele: 

Raportul dintre numărul de norme - personal didactic și numărul de norme personal nedidactic  este de 3.53 

în anul școlar 2020-2021 față de 3,50 în anul școlar 2019-2020. 

 

Concluzie: 

În ultimul an asistăm la o creștere a numărului de norme/posturi, corelată cu contextul socio – economic. 

 

 

3.1.4. Priorități resurse umane 

 Consiliere, îndrumare, monitorizare, control în vederea asigurării resursei umane necesare desfășurării în bune 

condiții a procesului educațional. 

 Cunoașterea și diseminarea celor mai noi reglementări legislative și integrarea lor în activitatea specifică 

specifică, în vederea aplicării corecte a acestora. 

 Constituirea catedrelor și încadrarea personalului didactic titular, conform Metodologiei - cadru în vigoare. 

 Previzionarea responsabilă a încadrării unităților școlare pentru anul școlar 2022-2023 (reducerea fenomenului 

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

 

 

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

 
3.2.1. Funcții de conducere  
A. Situația încadrării unităților școlare cu directori 

 Structura funcțiilor de conducere la data de 1 septembrie 2020 

Total funcții de conducere 

Directori Directori adjuncți 

137 60 

 

Sursa de 

finanțare 

2019-2020 2020-2021 

Total Urban Rural Total Urban Rural 

Consiliile 

locale 
1271,38 716,00 555,38 1289,39 731,00 558,39 

Consiliul 

Județean 
124,50 85,50 24,00 100,50 76,50 24,00 

Ministerul 

Educației 
48,75 48,25 0,50 29,5 29 0,50 

Total 1444,63 849,75 579,88 1419,39 836,5 582,89 
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Situația directorilor/directorilor adjuncți ale căror contracte de management educațional au încetat de drept în 

luna ianuarie 2021 

Nr. total 

directori/ 

directori adjuncți 

Număr 

directori 

Număr 

directori 

adjuncți 

Din care: 

Nr. total de directori/ 

directori adjuncți în 

aceeași funcție prin 

detașare în interesul 

învățământului 

Nr. directori numiți în 

aceeași funcție prin 

detașare în interesul 

învățământului 

Nr. directori adjuncți numiți 

în aceeași funcție prin 

detașare în interesul 

învățământului 

109 81 28 82 71 11 

 

Structura funcțiilor de conducere la data de 31 august 2021 

 

Total funcții de conducere 

Directori Directori adjuncți 

137 59 
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 În perioada 2011-2021, numărul directorilor și al directorilor adjuncți a scăzut de la 211 la 196, 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 

2020-

2021 

211 212 213 213 199 197 199 197 197 196 

 

 
 

Centralizator personal de conducere unități de învățământ de masă, conexe și special 

Tipul unități de învățământ Total directori/directori 

adjunct 

Director Director adjunct 

Colegii naționale/Colegii 

tehnice 

33 14 19 

Licee teoretice/licee 

tehnologice/ licee 

vocaționale/ seminarii 

41 20 21 

 

Școli gimnaziale 106 87 19 

Unități de învățământ cu 

activitate extrașcolară/ 

palate/cluburi/centru de 

excelenta/cluburi sportive  

6 6 - 

Școli profesionale 4 4 - 

Centre Școlare de Educație 

Incluzivă 

3 3  

Școli profesionale speciale 1 1 - 

Școli postliceale sanitare 1 1 - 

CJRAE 1 1  
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B. Personal de conducere din învățământul particular 

 

An școlar Directori Directori adjuncți 

2017-2018 14 1 

2018-2019 14 2 

2019-2020 15 0 

2020-2021 16 3 

 

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

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

 

 

3.2.2. Evaluarea anuală a activității directorului / directorului adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 
Evaluarea anuală a activității directorului / directorului adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din 

județul Neamț s-a realizat în perioada iulie - august 2021, în conformitate cu Ordinul MEN nr.3623/2017 pentru 

aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii 

adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar, operaționalizată prin Procedura Operațională privind evaluarea 

anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ 

preuniversitar, cod: PO 22. 

14
20

87

6 4 1 1 1 1

19 21 19

0 0 0 0 0 0

Personal de conducere unități de învățământ de stat, conexe și special

Director Director adjunct
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Au fost evaluate 226 de cadre didactice care au îndeplinit funcția de director/director adjunct în anul școlar 

2020-2021, fiind acordate 226 de calificative ”Foarte bine”. 

S-a constatat că în activitatea de management școlar a existat o preocupare ridicată în ceea ce privește 

stabilirea obiectivelor cuprinse în documentele manageriale strategice și operaționale ale școlii prin 

consultare/colaborare cu autoritățile publice locale, cu consultarea partenerilor sociali, în conformitate cu specificul 

unității de învățământ, ca parte integrantă a strategiei educaționale și a politicilor educaționale la nivelul 

inspectoratului școlar și a programului de guvernare în vigoare, dar și în ceea ce privește evaluarea riscurilor ce pot 

afecta atingerea  obiectivelor instituției.  

În acest context, s-a realizat o repartizare concretă a sarcinilor, potrivit atribuțiilor compartimentelor și 

posturilor din unitățile de învățământ, s-a elaborat o încadrare corectă pe post a cadrelor didactice, a personalului 

didactic auxiliar şi a personalului nedidactic. 

Totodată s-a constat existența contractelor încheiate și derulate cu agenții economici, cu ONG-uri și cu alte 

organizații privind derularea proiectelor, dat și implicarea eficientă a managementului școlii în elaborarea de proiecte 

de parteneriat cu unități de învățământ similare din Uniunea Europeană sau din alte zone. 

Dezvoltarea şi menținerea legăturii cu autoritățile administrației publice locale, consultarea reprezentanților 

părinților și ai elevilor, colaborarea cu organizații neguvernamentale și alte instituții ale societății civile, cu instituții de 

specialitate în vederea schimbului de informații și a stabilirii de activități comune, organizarea de întâlniri periodice cu 

reprezentanții comunității locale: membri în organele alese de conducere de la nivel local, părinți, oameni de afaceri, 

reprezentanți ai Bisericii şi ai organizațiilor culturale etc., privind creșterea adecvării ofertei educaționale a școlii la 

specificul comunitar, au reprezentat alte dominante ale activităților de management educațional, exercitate de către 

directorii și directorii adjuncți în anul școlar 2020-2021. 

 

3.2.3. Evoluția privind numărul de experți în management educațional 

Începând cu anul 2012, Legea Educației Naționale prevede ca funcțiile de conducere, de îndrumare și de 

control din unitățile de învățământ și din inspectoratele școlare pot fi ocupate numai de cadrele didactice membre ale 

Corpului national de experți în management educațional. Procedura și criteriile de selecție sunt stabilite prin 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea 

corpului național de experți în management educațional, aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, cu  modificările 

aduse prin OMECTS nr. 4838/2012. În urma promovării concursului de selecție, calitatea de membru al corpului 

național de experți în management educațional se dobândește prin înscrierea în Registrul național al experților în 

management educațional. 

Evoluția numărului de experți în management educațional, din județul Neamț, este analizată prin datele 

statistice aferente concursurilor de selecție derulate pe parcursul a nouă ani (2012-2021), în 17 serii. Datele privind 

numărul de candidați înscriși, respectiv numărul de candidați promovați din fiecare serie sunt precizate în tabelul 

următor: 

 

Anul Seria 
Număr candidați 

înscriși 
Număr candidați 

promovați 
Număr membri înscriși în 

Registrul CNEME 

2012 

Seria 1 250 235 

321 Seria 2 94 63 

Seria 3 35 23 
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Anul Seria 
Număr candidați 

înscriși 
Număr candidați 

promovați 
Număr membri înscriși în 

Registrul CNEME 

2013 
Seria 4 82 62 

437 
Seria 5 65 54 

2014 
Seria 6 42 32 

495 
Seria 7 42 26 

2015 
Seria 8 50 30 

573 
Seria 9 66 48 

2016 Seria 10 41 34 607 

2017 
Seria 11 88 72 

701 
Seria 12 31 22 

2018 Seria 13 43 36 737 

2019 Seria 14 26 20 757 

2020 
Seria 15 31 22 779 

Seria 16 20 12 791 

2021 Seria 17 18 17 808 

 

 
 

Registrul național al experților în management educațional din județul Neamț cuprinde 808 membri, selectați 

din anul 2012 și până în prezent. Dintre aceștia, 783 sunt membri activi, restul fiind pensionați, transferați în alt 

județ, plecați din sistem etc. 

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

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

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

județ, în urma actualizării registrului de experți în management educațional. 
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3.2.4. Transparența decizională - activitatea Consiliului Consultativ al I.Ș.J. Neamț și al Consiliului Consultativ al 
directorilor 

 

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Neamț are un număr impar de membri (11), 

din care fac parte de drept inspectorul școlar general - președinte, inspectorii școlari generali adjuncți, directorul 

Casei Corpului Didactic, contabilul-şef, consilierul juridic şi inspectorii școlari desemnați prin vot de către membrii 

adunării generale a salariaților din cadrul inspectoratului școlar. 

 

 

Tematica activităților desfășurate în anul școlar 2020-2021 de către Consiliului de Administrație al ISJ Neamț a vizat: 

 

Nr. 

crt. 
Luna Tema activităților 

1 Septembrie 

Stabilirea planului de activități al C.A. şi a planului managerial al ISJ 

Aprobarea claselor care funcționează sub şi peste efectiv 

Statistica normării personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic didactice 

2 Octombrie 

Validarea raportului privind starea învățământului în anul școlar 2019-2020 

Organizarea activităților de perfecționare a cadrelor didactice 

Analiza modului de desfăşurare şi a rezultatelor obţinute la examenele naţionale - 

stabilirea planului de măsuri pentru anul şcolar 2020-2021. 

3 Noiembrie 

Monitorizarea eficienţei măsurilor de prevenire a fenomenelor de prevenire absenteism, 

abandon şcolar precum şi a violenţei în şcoli 

Stadiul implementării măsurilor privind asigurarea calităţii educaţiei în unităţile şcolare din 

judeţul Neamţ; evaluare externă în vederea acreditării pentru diferite specialităţi sau 

pentru înfiinţarea unor noi specializări. 

4 Decembrie 
Întocmirea bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 

Validarea Comisiei Judeţene  de Evaluare şi Certificare a competenţelor profesionale 

5 Ianuarie 

Aprobarea planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare pentru anul 2021-2022 

Analiza, corectarea si avizarea proiectelor de încadrare şi a ofertei de posturi 

didactice/catedre vacante 

6 Februarie 

Organizare a examenelor şi evaluărilor naţionale, a admiterii în liceu, a examenelor de 

certificare a competenţelor profesionale şi a concursurilor şi olimpiadelor şcolare, conform 

metodologiilor emise de Ministerul Educaţiei și Cercetării. 

Analiza fenomenului violența școlară. 

7 Martie 
Organizarea activităților dedicate Zilei meseriilor – 11 martie 2021 

Organizarea Târgului Oferta educațională 2021-2022 

8 Aprilie 

Validarea comisiilor de certificare a competențelor sesiunea mai 

Aprobarea gradațiilor de merit pentru perioada 2021-2022 

Etape de mobilitate a personalului didactic 

9 Mai 
Validarea comisiilor de certificare a competențelor sesiunile iunie-iulie 

Etape de mobilitate a personalului didactic 
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Nr. 

crt. 
Luna Tema activităților 

Analiza absenteismului si abandonului școlar în unitățile de învățământ din județul Neamț 

10 Iunie 

Concurs de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – probe 

practice/inspecţii speciale la clasă 

Organizarea examenului de Bacalaureat 

11 Iulie 

Organizarea examenului de titularizare 

Organizarea examenului de definitivat  

Validarea comisiilor de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august 

Concurs de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – proba scrisă 

Analiza activităţii de formare continuă desfăşurată la nivelul unităţilor de învăţământ prin 

catedre/comisii metodice, la nivel de judeţ prin consfătuiri, cercuri pedagogice, stagii de 

formare, simpozioane şi alte forme de perfecţionare 

12 August 

Evaluarea personalului din ISJ şi a directorilor unităţilor de învăţământ 

Numirea personalului de conducere prin detaşare în interesul învăţământului 

Analiza rezultatelor la Olimpiade și concursuri  şcolare în anul şcolar 2020-2021 

Organizarea activităţii de inspecţie şcolară 

Etape de mobilitate a personalului didactic 

 

 

Consiliul consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Neamț funcționează în baza unui regulament, 

elaborat şi aprobat de Consiliul de Administrație al inspectoratului școlar, conform regulamentului-cadru elaborat de 

MECTS, prin OMECTS nr.5530/2011 şi publicat în Monitorul Oficial din 20 octombrie 2011, modificat prin Ordinul 

MECS 3400/18 martie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 218 din 1 aprilie 2015. 

În anul școlar 2020-2021 s-au desfășurat doua întâlniri ale Consiliul Consultativ al ISJ Neamț, în care au fost 

prezentate modificările rețelei școlare şi proiectul Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, elaborate in 

baza cadrului legislativ și nevoilor identificate în sistem, conform tematicii prezentate mai jos. Au fost elaborate 

procese-verbale  

 

Tematica şedintelor Consiliului Consultativ al ISJ Neamț în şcolar 2020-2021 

Semestrul Tematica ședințelor Documente supuse dezbaterii 

Semestrul 

I 

Prezentarea regulamentului de funcţionare al Consiliului 

Consultativ al ISJ Neamţ 

 

Prezentarea Planului managerial, a direcţiilor de acţiune şi a 

obiectivelor stabilite la nivelul ISJ Neamţ pentru anul şcolar 

2020-2021 

 

Rolul programelor de formare în dezvoltarea competenețelor 

metodice și științifice a cadrelor didactice 

 

Implementarea Planului Teritorial Comun de Acțiune pentru 

creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului 

Regulamentul Consiliului Consultativ 

 

 

Planul managerial al ISJ Neamţ pentru 

anul şcolar 2020-2021 

 

 

Catalogul programelor de formare 

al Casei Corpului Didactic Neamț, 

2020-2021 

 

Raport de activitate 
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Semestrul Tematica ședințelor Documente supuse dezbaterii 

didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în 

zonele adiacente unităților de învățământ, în anul școlar 

2020-2021 

Acțiuni desfășurate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean 

Neamț  în vederea asigurării calității educației în contextul 

învățării online 

 

 

 

Raport prezentat de compartimenul 

curriculum  

Semestrul 

al II-lea 

Prezentarea Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-

2022 

 

Activitatea de pregătire a elevilor capabili de performanță, 

realizată la Centrul Județean de Excelenţă Neamţ. Modele de 

bune practici în activitățile de învățare online. 

 

Dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera 

didactică, prin sistemul de pregătire și obținere a gradelor 

didactice. 

 

Impactul proiectelor europene implementate în unitățile de 

învățământ nemțean, în anul școlar 2020-2021, asupra 

calității procesului educațional și rezultatelor la examenele 

naționale. 

Planul de şcolarizare pentru anul 

şcolar 2021-2022 

 

Raport al directorului Centrului de 

Excelenţă Neamţ 

 

Informare privind numărul cadrelor 

didactice cuprinse în demersul de 

dezvoltare profesională prin obținerea 

de grade didactice/analiză comparativă 

 

Raport privind obiectivele vizate și 

activitățile desfășurate în cadrul 

proiectelor cu finanțare comunitară, în 

anul școlar 2020-2021. 

 

 

Consiliul Consultativ al ISJ Neamț funcționează in baza deciziei 2978/20.11.2020 și are următoarea 

componență: 

- Inspectori școlari – 8 

- Director CCD – 1 

- Director CJRAE - 1 

- Directori unități de învățământ – 9 

- Reprezentanți parteneri educaționali – 6 

- Reprezentanți sindicat – 1 

- Reprezentanți elevi – 1 
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Structura Consiliului Consultativ al ISJ Neamț

Reprezentanți elevi Reprezentanți sindicat 

Reprezentanți parteneri educaționali Directori unități de învățământ 

Director CJRAE Director CCD 

Inspectori școlari 

 
 

Consiliul consultativ al directorilor unităților de învățământ din județul Neamț a fost constituit, în anul 

școlar 2020-2021, în conformitate cu art. 95 lit. c. din Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011 şi cu prevederile din 

Regulamentul intern de organizare si funcţionare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamț.  

Consiliul consultativ al directorilor unităților de învățământ din județul Neamț funcționează în baza unui 

regulament elaborat şi aprobat de Consiliul de Administrație al inspectoratului școlar, fiind consultat în următoarele 

domenii: 

 organizarea şi desfăşurarea procesului managerial în unităţile de învăţământ din reţeaua judeţului Neamț; 

 perfecţionarea şi modernizarea managementului şcolar; 

 elaborarea de documente specifice; 

 stabilirea calendarului şi tematicii activităţilor metodice ale directorilor semestrial /pe zone ale judeţului; 

 evaluarea activităţii manageriale în vederea acordării gradaţiilor de merit/ premii şi distincţii; 

 asigurarea unui flux informaţional eficient şi coerent între structurile inspectoratului școlar şi unitățile şcolare. 

 

Din componența Consiliului consultativ al directorilor fac parte inspectori școlari din compartimentul 

Management instituțional și directori ai unităților de învățământ gimnazial, liceal și postliceal, fiind reprezentate 

echilibrat toate zonele județului. 
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Consiliul consultativ al directorilor unităților de învățământ din județul Neamț a îndeplinit, în anul școlar 2020-2021, 

următoarele atribuții: 

 dezbaterea principalelor aspecte legate de managementul unităţilor de învăţământ şi propunerea de soluţii 

pentru eficientizarea managementului şcolar; 

 formularea de propuneri privind tematica şi graficul de desfăşurare a activităţilor metodice pentru directori, 

pe niveluri de învățământ şi zone ale judeţului; 

 sprijinirea activităţilor metodice stabilite; 

 sprijinirea colaborării cu partenerii educaţionali, în vederea desfăşurării activităţilor propuse; 

 înaintarea de propuneri pentru întocmirea graficului de activităţi al compartimentului Management 

instituțional; 

 dezbaterea și realizarea de propuneri privind fișele de (auto)evaluare pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

 elaborarea de documente manageriale în format standardizat, după caz (ex. fişa postului pentru funcţia de 

director/director adjunct în unităţi de învăţământ preuniversitar, detalieri de punctaje şi indicatori de 

performanţă pentru evaluarea activităţii manageriale etc.). 

 

 

3.3. Dezvoltarea resurselor umane 
 
3.3.1. Diagnoza 

În anul școlar 2020-2021, 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; 
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 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin 

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

 Metodologia 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 

licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011; 

 Metodologia-cadru de organizare şi desfășurare a examenului național pentru definitivarea în învățământul 

preuniversitar,  aprobată prin OMEC nr. 5434/31.08.2020; 

 Calendarul de organizare şi desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 

2020-2021, aprobat prin OMEC nr. 5558/14.09.2020;  

 Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 6106/2020; 

 Ordin nr. 1149/2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de 

formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line; 

 Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere si echivalare a creditelor profesionale 

transferabile, aprobată prin OMEC nr. 5967/2020; 

 Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al Internetului, 

precum și prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin OMEC nr. 5545/2020; 

 OMEC nr. 4303/26.05.2020 pentru modificarea şi completarea OMECTS nr. 5561/2011; 

 OMEd nr. 3713/2021 pentru modificarea și completarea OMECTS nr. 5561/2011. 

 

Direcțiile strategice de coordonare a activității privind dezvoltarea resurselor umane în anul școlar 2020-2021 

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 școlar în colaborare cu  Casa Corpului Didactic; 

3. perfecționarea cadrelor didactice prin activități metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice organizate la nivelul 

grupurilor de unități școlare, respectiv prin cercuri pedagogice; 

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

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

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 2020-2021, 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; 
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 planificarea activităților de perfecționare la nivel județean, prin cercuri pedagogice pe discipline şi prin cercuri 

tematice cu personalul de conducere și cu personalul didactic auxiliar din unitățile de învățământ; 

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

nevoilor profesionale ale personalului didactic din unitățile de învățământ ale județului; 

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

didactice participante la etapele evoluției în carieră prin grade didactice; 

 planificarea, coordonarea şi monitorizarea inspecțiilor curente şi inspecțiilor speciale pentru acordarea 

gradelor didactice I şi II;  

 planificarea, coordonarea şi monitorizarea inspecțiilor pentru definitivarea în învățământ; 

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

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

 îndrumarea şi verificarea activității directorilor unităților școlare din județ cu privire la formarea şi dezvoltarea 

resurselor umane. 

 

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

 directorii unităților de învățământ; 

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

 inspectorii școlari pentru dezvoltarea resurselor umane; 

 inspectorii școlari pentru curriculum; 

 responsabilii comisiilor metodice și responsabilii cercurilor pedagogice; 

 Casa Corpului Didactic; 

 formatori naționali şi locali. 

 

 
3.3.2. Definitivarea în învățământul preuniversitar 
 

Definitivarea în învățământul preuniversitar semnifică recunoașterea competențelor minime acceptabile 

dobândite de o persoană care a optat pentru cariera didactică și care garantează că dispune de pregătirea necesară 

pentru exercitarea profesiei didactice. Promovarea definitivatului reprezintă condiția obligatorie ca o persoană să 

poată dobândi titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în 

învățământul preuniversitar, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare 

ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la 

susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice. 

În anul școlar 2020-2021, definitivarea în învățământ a cadrelor didactice debutante, participante la etapele 

specifice, s-a organizat în baza OMEC nr. 5434/31.08.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfășurare a examenului național pentru definitivarea în învățământul preuniversitar şi a OMEC nr. 

5558/14.09.2020 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfășurare a examenului național de definitivare 

în învățământ în anul școlar 2020-2021. 

În perioada 6-19 octombrie 2020 s-au înscris și s-au înregistrat în aplicația națională pentru definitivat 147 de 

cereri în vederea participării la examenul de definitivare în învățământ. Dintre acestea, 146 au fost aprobate pentru a 

participa la etapele obținerii definitivatului.. 

În perioada 1-30 noiembrie 2020 s-a realizat repartizarea inspecțiilor de definitivat inspectorilor școlari și 

metodiștilor, precum și planificarea susținerii celor două inspecții. În semestrul I au fost susținute 143 de inspecții de 
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specialitate pentru obținerea definitivatului, 3 candidați fiind retrași. În semestrul al II-lea au fost susținute 137 de 

inspecții. 

 

Nr. candidați 
înscriși 

Nr. cereri 

invalidate 

Nr. 
candidați 
validați 

Nr. candidați 
retrași la 
etapele 

eliminatorii 

Număr total  
inspecții definitivat: 280 

Număr 
candidați 

validați după 
etapa 

eliminatorie 

Nr. inspecții 

efectuate în 

semestrul I 

Nr. inspecții 
efectuate în 

semestrul al II-lea 

147 1 146 8 143 138 138 

 
La proba scrisă a examenului au fost înscriși 138 de candidați care au întrunit condițiile de participare 

conform legislației în vigoare. Dintre aceștia, 7 candidați au absentat şi 6 candidați au optat pentru a renunța la 

evaluarea lucrării din motive personale sau medicale.  

 

Datele statistice finale, după contestații, privind Examenul național pentru definitivare în învățământ, 

sesiunea 2021, sunt următoarele: 

Nr. candidați 
cu drept de 

participare la 
proba scrisă 

Prezenți Absenți Retrași Eliminați 
Nr. teze 
evaluate 

Admiși Respinși 
Procent 

promova-
bilitate 

Nr. 
discipline 

138 131 7 6 0 125 90 35 72% 29 

 
Repartizarea rezultatelor finale, după contestații, la proba scrisă pe tranșe de medii este următoarea: 

 10     4 candidați (3,2%) 

 9-9,99:    26 de candidați (20,8%) 

 8-8,99:    40 de candidați (32%) 

 7-7,99:    21 candidați (16,8%) 

 6-6,99:    9 candidați (7,2%) 

 5-5,99:    14 candidat (11,2%) 

 note mai mici decât 5: 11 candidați (8,8%) 

 

Comparativ cu sesiunea anterioară de examen, procentul de promovabilitate a scăzut cu 7,8 puncte 

procentuale; de asemenea, s-a constatat că în sesiunea curentă există 11 candidați cu note mai mici decât 5, iar în 

sesiunea anterioară au fost 2 candidați în această situație.  

 
 

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).  
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Rezultatele candidaților la examen, după calcularea mediei finale sunt repartizate pe tranșe de medii, după 

cum urmează: 

 

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 9-9,99 10 

125 
0 6 14 15 46 40 4 

0% 4,8% 11,2% 12% 36,8% 32% 3,2% 
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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 în jurul valorii de 70%, însă este în 

scădere cu 7,8 puncte procentuale față de anul anterior: 
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Date statistice comparative privind numărul de candidați participanți la  
Examenul național de definitivare în învățământ în ultimii cinci ani 

 
 

Procentul de promovabilitate la nivel național este de 76,06%, iar județul Neamț, cu 72% se situează sub 

medie, cu 4,06 puncte procentuale.  

Trebuie menționat că la rezultatul examenului a contribuit și faptul că în perioada mai-iunie 2021, au 

participat la cursurile de pregătire pentru Examenul de definitivare în învățământ 105 cadre didactice debutante din 

județul Neamț. Cursurile fac parte din programul de formare prioritar avizat de Ministerul Educației, organizat de 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Casa Corpului Didactic Neamț. 

 
 
 
3.3.3. Evoluția în carieră prin gradele didactice I și II 
 

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 inspectorul 

responsabil cu dezvoltarea resursei umane și a avut următoarele coordonate: 

 prelucrarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar 

aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011. cu modificările și completările ulterioare, pentru adaptarea la 

contextul anului școlar 2020-2021; popularizarea în toate unitățile de învățământ a materialelor privind 

cadrul legislativ privind evoluția în carieră prin grade didactice; 

 crearea bazei de date județene 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 de prelungire a perioadei de susținere a probelor pentru cadrele 

didactice cu situații speciale; 

 relaționarea cu centrele de perfecționare din sistemul universitar. 
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În perioada noiembrie-decembrie 2020 s-a desfășurat etapa de înscriere a candidaților la gradele didactice I 

și II și s-a analizat  îndeplinirea condițiilor specifice conform metodologiei în vigoare.  

 

Situația înscrierii la gradele didactice în sesiunea 2020-2021 este următoarea: 

 

Gradul didactic Sesiunea/ 
Seria 

Număr candidați  
aprobați/validați 

I 
2021-2023 65 

2022-2024 99 

II 

2022 122 

2023 86 

2021 (reînscriși) 12 

Echivalare doctorat cu gradul I 2021 1 

Total 385 

 
S-a întocmit baza de date a cadrelor didactice care participă la etapele evoluției în carieră prin grade 

didactice în anul școlar 2020-2021, după cum urmează:  
 

Gradul didactic 
Etapa/tipul 

inspecției 
Sesiunea/Seria 

Nr. cadre 

didactice  

Gradul II 

Inspecție curentă 1 Sesiunea 2023 86 

Inspecție curentă 2 Sesiunea 2022 123 

Inspecție specială Sesiunea 2021 95 

Gradul I 

Inspecție curentă 1 Seria 2022-2024 99 

Colocviu Seria 2021-2023 65 

Inspecție curentă 2 Seria 2020-2022 129 

Inspecție specială Seria 2019-2021 92 

Echivalare doctorat cu 

gradul I 
Inspecție specială Sesiunea 2021 1 

   TOTAL 690 

 
În conformitate cu prevederile OMEC nr. 4303/26.05.2020, inspecțiile curente neefectuate în anul școlar 

anterior din cauza suspendării cursurilor pe perioada stării de urgență și de alertă, s-au susținut în semestrul I al 

anului școlar 2020-2021. De asemenea, 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 în anul școlar 2020-2021, precum și modul de completare a documentelor de 

inspecție și circuitul acestora. 

Situația susținerii inspecțiilor pentru obținerea gradelor didactice I și II, în anul școlar  2020-2021 este:  
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 Tipul inspecției Perioada susținerii 
Număr inspecții 

efectuate 2020-2021 

Inspecția curentă nr.1, gradul I, seria 2021-2023 
(inspecții neefectuate în anul școlar 2019-2020) 1-20 noiembrie 2020 35 

Inspecția curentă nr.1, gradul II, sesiunea 2022 
(inspecții neefectuate în anul școlar 2019-2020) 1-20 noiembrie 2020 74 

Inspecția curentă nr.2, gradul I, seria 2019-2021 
(inspecții neefectuate în anul școlar 2019-2020) 

1 noiembrie 2020 – 
31 ianuarie 2021 

57 

Inspecția curentă nr.2, gradul II, sesiunea 2021 
(inspecții neefectuate în anul școlar 2019-2020) 

1 noiembrie 2020 – 
31 ianuarie 2021 

48 

Inspecția curentă nr. 2, gradul I, seria 2020-2022 1 noiembrie 2020 – 
31 mai 2021 

126 

Inspecția curentă nr. 2, gradul II, sesiunea 2022 1 noiembrie 2020 – 
31 mai 2021 

122 

Inspecția curentă nr.1, gradul I, seria 2022-2024 1 decembrie 2020 – 
31 mai 2021 

99 

Inspecția curentă nr.1, gradul II, sesiunea 2023 1 decembrie 2020 – 
31 mai 2021 

83 

Inspecția specială, gradul I, seria 2019-2021 1 noiembrie 2020 – 
31 mai 2021 

91 

Inspecția specială, gradul II, sesiunea 2021 1 noiembrie 2020 – 
31 mai 2021 

91 

Inspecția specială echivalare doctorat cu gradul I 1 noiembrie 2020 – 
31 mai 2021 

1 

Total inspecții grade didactice I și II 827 

 
 

Au fost întocmite delegațiile pentru aproximativ 300 de metodiști și transmise acestora.  S-a realizat 

consilierea și asistența metodiștilor în efectuarea inspecțiilor, cu privire la aplicarea Procedurii 139 pentru 

desfășurarea inspecțiilor online.  

 

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

de inspecții, este prezentată în diagrama următoare: 
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Concluzie: 
Se constată că în anul școlar 2020-2021 s-au înregistrat cele mai multe înscrieri din ultimii trei ani pentru 

gradul II (IC1), 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. 

 

 

3.3.4. Organizarea corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Neamț 
 

În conformitate cu Nota MEC nr. 6098/DGIP/10.09.2020, constituirea corpului de metodiști ai inspectoratului 

școlar în anul școlar 2020-2021 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 7. 

Pe data de 22 septembrie 2020 a fost făcut public Apelul de selecție privind constituirea corpului de 

metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Neamț în anul școlar 2020-2021. În intervalul 23-28 septembrie 2020, au 

depus dosare pentru menținerea calității de metodist 368 de cadre didactice, care 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 23-28 septembrie 2020, după cum urmează: 
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Nr. 

crt. 
Disciplina 

Nr. locuri 

pentru 

selecție 

Nr. candidați 

înscriși 

Nr. candidați 

admiși 

1.  

Discipline tehnice: 

 Medicină generală 

 Protecția mediului 

 Turism 

 Construcții 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

2 

1 

0 

 

1 

2 

1 

0 

2.  

Educație muzicală 

 canto 

 instrumente de suflat 

 pian 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

3.  Educație fizică și sport  3 5 3 

4.  Învățământ preșcolar 5 11 5 

5.  Învățământ primar 4 15 4 

6.  Învățământ special 4 5 4 

7.  Consiliere psihopedagogică 2 0 0 

8.  Religie catolică 1 1 1 

 Total  27  44 24 

 

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 2020-2021 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 2020-2021; 

 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; 

 profesorii mentori numiți prin decizia ISJ în baza OM nr. 5485/2011 în corpul profesorilor mentori sunt membri 

de drept ai corpului de metodiști ai inspectoratului școlar, la disciplina corespunzătoare specializării de pe 

diploma de studii. 

În urma constituirii Corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru anul școlar 2020-

2021 s-a validat componența acestuia în ședința consiliului de administrație al inspectoratului școlar, cuprinzând 390 

de membri pentru 44 de discipline, după cum urmează: 

 228 membri selectați - activi 

 55 membri de drept - activi 
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 107 membri suspendați pe perioada ocupării unei funcții de conducere, îndrumare și control. 

 

Disciplina 
Număr 

metodiști 
Disciplina 

Număr 

metodiști 

Biologie 12 Informatică 

 

14 

Chimie 12 Istorie 

 

15 

Consiliere psihopedagogică 

 

2 Învăţământ special 

 

16 

Consiliere și orientare 

 

10 Învăţământ primar 53 

Discipline socio-umane 

 

7 Limba engleză 

 

23 

Discipline tehnice (19 discipline) 47 Limba franceză 

 

13 

Învățământ preșcolar 31 Limba germană 

 

2 

Educaţie fizică și sport 

 

25 Limba latină 

 

2 

ARTE (2 discipline) 20 Limba şi literatura română 

 

25 

Educaţie tehnologică 

 

6 Matematică 

 

19 

Fizică 

 

12 Pedagogie 

 

4 

Geografie 

 

9 Religie (2 discipline) 

 

11 

TOTAL 390 

 

Metodiștii nou-incluși în anul școlar 2020-2021 în corpul de metodiști, au participat la programul de formare 

prioritar avizat de Ministerul Educației, 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 24 

de formabili. 

Organizarea corpului de metodiști pe parcursul anului școlar 2020-2021 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. 

 

 

3.3.5. Activitatea de dezvoltare profesională la nivel județean 
 

La începutul anului școlar 2020-2021 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 trei sesiuni de 

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

personalul didactic auxiliar. 

Stabilirea tematicii s-a făcut pornind de la identificarea nevoii de pregătire şi dezvoltare profesională în 

contextul schimbărilor actuale și care au reieșit din: rapoartele inspectorilor școlari realizate în urma inspecțiilor de 
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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 din semestrul I a vizat: utilizarea instrumentelor 

digitale, învățarea prin intermediul tehnologiei, resurse educaționale deschise, proiectarea activităților didactice 

online, digitalizarea materialelor didactice, securitatea cibernetică, protecția datelor personale. 

 

 

A. Cercuri pedagogice ale directorilor și directorilor adjuncți 
 La nivelul județului s-au constituit 13 cercuri pedagogice având ca membri personalul de conducere al 

unităților de învățământ din județ.  

Tematica propusă pentru activitatea de cerc pedagogic din semestrul I a fost Provocările managerului de 

școală în contextul învățării online și a constat în:   

1.Modalități de monitorizare a calității activităților didactice din perspectiva finalităților educaționale la nivelul fiecărei 

discipline de studiu. 

2. Activități de sprijin şi consiliere a elevilor în vederea reducerii stresului, gestionării emoțiilor şi dezvoltării rezilienței 

emoționale în contextul învățării online 

Activitatea a fost susținută în intervalul 9-10 decembrie 2020 și au participat în sistem sincron peste 200 de 

persoane din categoria personalului de conducere, îndrumare și control din județul Neamț. În cadrul activității unor 

cercuri s-au elaborat instrumente de lucru pentru diferitele componente ale procesului managerial: fișa de asistență 

la lecțiile online a directorului, instrumente de feed-back pentru activitățile online, instrumente de comunicare intra și 

interinstituțională, managementul clasei etc. 

Tematica propusă pentru activitatea de cerc pedagogic din semestrul al II-lea a fost Directorul de școală si 

responsabilitățile sale ca persoană publică și a cuprins: 

1.Analiza procesul de predare-învățare-evaluare din semestrul I, al anului școlar 2020-2021, desfășurat în format 

online. Problemele identificate și adoptarea unor soluții în vederea recuperării materiei, acolo unde este cazul 

2.Comunicarea managerială a unităților de învățământ  

Activitatea a fost susținută în perioada 5-6 mai 2021, în format online. Au fost valorificate posibilitățile de 

lucru și de comunicare electronică, precum și resursele în diferite formate realizate de directorii participanți. Astfel, s-

au aplicat chestionare pe temele dezbătute, iar răspunsurile au putut fi preluate și prelucrate în timpul activității, cu 

formularea concluziilor în cadrul grupului de lucru. 

 
 

B. Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice pe discipline 
Cercurile pedagogice sunt foruri de sinteză, de evaluare a rezultatelor procesului de învățământ şi a 

factorilor care determină eficiența acestuia, de comunicare şi valorificare a experiențelor didactice şi a concluziilor 

cercetării pedagogice efectuate de cadrele didactice, de evaluare critică şi constructivă a metodelor de predare-

învățare, a conținuturilor şi modurilor de organizare a procesului educațional, de lansare a unor proiecte educaționale 

cu impact la nivel local şi județean. 

În județul Neamț au fost constituite, în anul școlar 2020-2021, următoarele cercuri: 

 171 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. 
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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 26 Limba germană 

 

1 

Educaţie fizică și sport 

 

8 Învățământ special 

 

7 

Arte  5 Limba şi literatura română 

 

18 

Educaţie tehnologică 

 

2 Matematică 

 

12 

Fizică și astronomie 

 

7 Palat și cluburi 

 

1 

Geografie 

 

5 Religie  

 

9 

TOTAL 171 

 

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

profesională a cadrelor didactice din judeţ, cu accent pe educația în sistem online. Au fost propuse forme variate de 

activitate: prezentări de aplicații, software, platforme, demonstrații, dezbateri, referate, analize, activități interactive 

online, activități de diseminare a experiențelor valoroase. 

În urma desfășurării activității de perfecționare prin cercurile pedagogice în anul școlar 2020-2021, se pot 

formula următoarele concluzii:  

 organizarea cercurilor pedagogice s-a desfășurat în sistem online și a respectat prevederile în vigoare 

specifice contextului actual; 

 activitățile desfășurate în cadrul cercurilor au fost bine alese și diversificate, astfel că au menținut 

interesul participanților pe toată durata lor; 

 au fost prezentate platforme, aplicații, softuri specializate utilizate la disciplinele de studiu, adaptate la 

specificul acestora; 

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

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

clasei etc; 

 s-au realizat analize utile la nivelul disciplinelor de studiu, cu privire la metodele didactice în activitatea 

online, la resursele educaționale deschise, la rezultatele la examenele naționale, la performanțelor 

elevilor în contextul învățământului online; 

 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 în  activități; 

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

De asemenea, au fost organizate activități de perfecționare la nivel județean pentru personalul didactic 

auxiliar din următoarele categorii: secretare, bibliotecari, informaticieni, laboranți, pedagogi, prin desfășurarea celor 

10 activități de cerc pedagogic fiecare semestru. 
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3.3.6. Acțiuni privind formarea continuă a cadrelor didactice 
 

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.  

 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 și control au constat în: 

 analiza rapoartelor de inspecție tematică și a notelor de control  

 analiza proceselor-verbale și a rapoartelor primite de la metodiștii ISJ 

 aplicarea de chestionare axate pe nevoia formării continue 

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

La nivelul inspectoratului școlar și al Casei Corpului Didactic, în calitate de furnizor de formare, s-a urmărit 

creșterea capacității locale de a dezvolta și furniza programe de formare continuă și de perfecționare de calitate 

adaptate contextului actual, care să conducă la asigurarea condițiilor pentru creșterea nivelului de competență a 

personalului didactic din unitățile de învățământ. În acest scop Inspectoratul Școlar Județean Neamț a elaborat oferta 

de programe de formare continuă a personalului didactic la nivelul județului, propusă Casei Corpului Didactic Neamț 

pentru anul școlar 2020-2021, conform nevoii de formare identificate în anul școlar anterior în urma activității de 

inspecție școlară, aplicării de chestionare și analizei rezultatelor activității din anul școlar 2019-2020. Oferta a cuprins 

18 propuneri de programe de formare ce au fost incluse în Oferta CCD Neamț 2020-2021 și în care sunt implicați 

inspectorii școlari ca formatori. 

Pe parcursul anului școlar 2020-2021 au existat preocupări pentru identificarea posibilităților de formare pe plan 

local, regional și național. Oportunitățile de formare continuă și ofertele obținute de la diferiți furnizori au fost 

transmise în unitățile de învățământ pentru informarea personalului didactic. 

 

Programe de formare continuă organizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Casa Corpului Didactic 

Neamț, prin implicarea directă a inspectorilor școlari  

I. Programul de formare: Dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnologiei informației în activitatea didactică 

online 

În vederea pregătirii începerii anului școlar 2020-2021 în contextul pandemic, Inspectoratul Școlar Județean 

Neamț și Casa Corpului Didactic Neamț au organizat activitatea de formare continuă a cadrelor didactice, care are 

ca scop dezvoltarea de competențe digitale pentru desfășurarea activităților online de  predare-învățare-evaluare.  

Programul de formare continuă a cadrelor didactice cu tema: Dezvoltarea competențelor de utilizare a 

tehnologiei informației în activitatea didactică online este un program de inițiere, adresat cadrelor didactice care nu 

utilizează în mod curent tehnologia informației și Internetul în scopul pregătirii sau desfășurării activității didactice. 

Programul a avut o durată de 16 ore și s-a desfășurat în perioada 2-11 septembrie 2020; s-au format 14 grupe cu o 

medie de 20 de cursanți/grupă, ținând cont de zona de rezidență a cursanților (5 grupe pentru zona Piatra Neamț, 5 

grupe pentru zona Roman, 3 grupe pentru zona Tg. Neamț și 1 grupă pentru zona Bicaz). Au fost formate 280 de 

cadre didactice care au beneficiat de experiența a 14 formatori. 

Din fiecare unitate de învățământ au fost desemnate câte trei cadre didactice pentru care s-a identificat nevoia de 

dezvoltare a competențelor digitale; s-a constituit grupul țintă al programului de formare la nivelul județului format din 
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281 de cadre didactice. Au fost identificați 14 formatori din rândul cadrelor didactice de specialitatea Informatică, TIC 

și Tehnologii; programul de formare s-a desfășurat în laboratoare de informatică având conexiune la Internet, în 14 

unități de învățământ, față-în-față, câte 4 ore/zi, fiind completat de activități practice individuale, sarcini de lucru 

online, rezolvarea și monitorizarea temelor online. 

II. Programul de pregătire pentru examenul național de definitivare în învățământ 

Inspectoratul școlar în colaborare cu Casa Corpului Didactic Neamț au Cadrele didactice debutante, înscrise 

la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, au avut prilejul de a se înscrie la programul de 

pregătire pentru participarea la proba scrisă a Examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021. 

Programul a vizat formarea competențelor psihopedagogice și metodice, în concordanță cu programa de 

examen pentru fiecare disciplină. 

Profesorii debutanți au manifestat interes pentru programul de pregătire, întrucât s-au înscris 105 cursanți, 

distribuiți în trei grupe, pe discipline din aceeași arie curriculară. Cursul s-a desfășurat online, în perioada 3-20 iunie 

2021. 

III. Programul de formare continuă: Formarea metodiștilor inspectoratului școlar 

În perioada iulie-august s-a desfășurat programul de formare continuă prioritar avizat de ME,  Formarea 

metodiștilor inspectoratului școlar, la care au participat 24 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.  

 

Dezvoltarea profesională prin cursuri de perfecționare este o componentă importantă a formării continue a 

cadrelor didactice din județul Neamț. În anul școlar 2020-2021 un număr de cadre didactice a fost cuprins în 

programe de formare finanțate prin proiecte europene sau furnizate de Casa Corpului Didactic Neamț. În acest scop, 

inspectorul școlar pentru dezvoltarea resurselor umane s-a implicat în sprijinirea și monitorizarea desfășurării 

programelor de formare continuă organizate prin aceste proiecte. Astfel, peste 900 de cadre didactice și personal 

didactic auxiliar au parcurs/vor parcurge programe de formare acreditate, prin proiecte finanțate din fonduri 

europene. Proiectele semnificative în cadrul cărora se desfășoară programe de formare acreditate, în județul Neamț, 

au fost: 

1. Șansa la educație, viitor asigurat - SEVA, ID 107590, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Neamț; Parteneri: 

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Consiliul Județean Neamț, Asociația 

de Literație Iași. În cadrul proiectului se derulează programul de formare acreditat, la care participă 60 de cadre 

didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial. 

2. Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, ID 118327, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Beneficiar: Ministerul Educației.  

În cadrul proiectului se urmărește abilitarea curriculară/formarea cadrelor didactice din învățământul primar și 

gimnazial pentru o abordare metodologică centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum și adaptarea 

activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar. În 

semestrul I al anului școlar 2020-2021 au participat la programul de formare 228 de cadre didactice din învățământul 

gimnazial și 44 de cadre didactice din învățământul primar. 

3. Zest4Edu - O nouă perspectivă în educație, PN 2022, Proiect cofinanțat din Programul “Dezvoltare locală, 

reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Beneficiar: 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova; Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația GO-AHEAD. În 
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cadrul proiectului au participat la programele de formare 110 cadre didactice din cele 9 unități de învățământ 

gimnazial implicate în proiect. 

4. ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes, ID 132947, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020. Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Neamț; Parteneri: Casa Corpului 

Didactic Neamț, Consiliul Județean Neamț, AJOFM Neamț. În cadrul proiectului se va realiza formare a 515 cadre 

didactice din unitățile de învățământ ale județului Neamț. 

 

Din analiza activității desfășurate la nivelul Dezvoltării resurselor umane în anul școlar 2020-2021, s-a 

desprins ca direcție viitoare de acțiune ideea că asigurarea accesului personalului din învățământul preuniversitar la 

formare, resurse și consultanță, pentru susținerea evoluției în carieră și a dezvoltării profesionale, în contextul actual, 

trebuie să se bazeze pe una dintre țintele strategice propuse pentru anul școlar următor:  Îmbunătățirea calității 

educației și formării profesionale prin susținerea formării continue a cadrelor didactice și orientarea acesteia spre 

învățământul digitalizat. 

 

 

3.4 Proiecte educaționale  

3.4.1. Diagnoza domeniului 

Corespunzător domeniului management - proiecte educaționale, Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

a vizat nu doar monitorizarea proiectelor implementate la nivelul județului Neamț, ci a stabilit direcții de acțiune 

privind consolidarea dimensiunii europene a educaţiei, prin creşterea capacităţii Inspectoratului Școlar Județean 

Neamț/ unităților conexe/ unităților de învățământ de a absorbi fondurile de finanţare nerambursabilă destinate 

educaţiei: 

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 şcolar şi a riscului de analfabetism ştiinţific/ funcțional prin 

realizarea de proiecte educaționale 

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

Încurajarea şi susţinerea excelenţei 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 educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 
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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. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 

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. cu politicile M.E., în vederea compatibilizării învăţământului românesc, cu 

particularităţile sale, cu învățământul european 

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

şcolare 

Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea proiectelor europene, finanțate prin Programul Erasmus+, POCU, POC, 

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 

 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.  

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

 Strategia de Dezvoltare a Inspectoratului Școlar Județean Neamț prin implementarea de proiecte cu 

finanțare europeană a avut la bază analiza SWOT a învăţământului preuniversitar din judeţul Neamț şi s-a axat 

pe premisa conform căreia învăţământul joacă un rol fundamental în dezvoltarea personalităţii ELEVULUI și a 

cadrului didactic, cu implicații de dezvoltare durabilă în toate domeniile. Corespunzător domeniului management - 

proiecte educaționale, evidențiem următoarele aspecte: 

 pozitive: 

- Consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii instituţiilor şcolare de a 

elabora/gestiona fondurile de finanţare nerambursabilă; 

- Optimizarea activităţii de consultanţă şi consiliere pentru unităţile şcolare şi cadrele didactice care doresc să 

realizeze/dezvolte proiecte; 

- Implicarea unităților școlare din județ la activităţile organizate în cadrul programelor de formare și scriere a 

proiectelor; 

- Utilizarea setului de instrumente de monitorizare și evaluare cu scopul asigurării unui cadru al calităţii 

implementării proiectelor din punct de vedere tehnic şi financiar; 
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 negative: 

- Lipsa fondurilor pentru a asigura implementarea tuturor proiectelor, inclusiv a celor de pe lista de rezervă; 

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

nerambursabilă; 
 

 

3.4.2. Portofoliul de proiecte 

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

instituții conexe din județul Neamț prin participare la programe comunitare finanțate de Comisia Europeană prin 

Programul ERASMUS+, programe finanțate de fonduri structurale, granturi SEE& norvegiene, Banca Mondială etc., 

în scopul îmbunătățirii calității educației a constituit o preocupare permanentă a compartimentului PROIECTE 

EDUCAȚIONALE – domeniul MANAGEMENT, în vederea atingerii țintelor din PLANUL MANAGERIAL: 

 Tinta strategică 1: Coordonarea implementării politicilor educaționale naționale pentru asigurarea unui 

învățământ de calitate la nivelul județului 

 Tinta strategică 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, programul de dezvoltare locală, granturi SEE&norvegiene, Banca Mondială etc. 

 Astfel, s-a 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 ISJ a unui număr mare de proiecte cu dezideratul de a avea ELEVI MOTIVAȚI, 

PROFESORI COMPETENȚI, MANAGERI VIZIONARI. 

 

Astfel: 

I. Un număr de nouă proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (două la nivelul ISJ, două la 

nivelul Casei Corpului Didactic și cinci la nivelul unităților de învățământ): 

I.1 Proiectul Șansa la educație, viitor asigurat (SEVA), 74/6/18/107590, aflat în ultimul an de implementare, al 

cărui beneficiar este INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ, în parteneriat cu Consiliul Judetean Neamț, 

Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani si 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.  
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I.2 În 7 decembrie 2020 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ADS - Ameliorare. Dezvoltare. 

Succes, cod SMIS 132947, Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 - Educație și 

competențe, Apelul „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ”, al cărui beneficiar este INSPECTORATUL 

ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ, în parteneriat cu Consiliul Judetean Neamț, Casa Corpului Didactic Neamț și Agenția 

Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț. 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității serviciilor educaționale și a accesului la acestea prin 

reintegrarea în educație și formare a 620 (dintre care 155 persoane de etnie roma și 340 persoane din zona 

rurala) de tineri care au abandonat școala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie și prin îmbunătățirea 

competentelor pentru 515 membri ai personalului didactic din învățământul pre-universitar/personal de sprijin 

din scoli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor din județul Neamț. 

Activitățile axate pe creșterea accesului la masuri de educație pentru copii/tineri/adulți care au abandonat cursurile 

învățământului primar si/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia, propuse in cadrul proiectului urmăresc: 

 activități de sprijin financiar pentru 620 de copii/tineri/adulți, pentru stimularea participării in cadrul 

programelor ADS; 

 activități de consiliere și orientare a carierei, realizarea de planuri personalizate de intervenție pentru 

620 de copii/tineri/adulți; 

 activități de furnizare a programului ADS învățământ primar și a programului ADS învățământ 

secundar, pentru 600 de copii/tineri/adulți; 

 activități pentru obținerea certificatului de calificare de nivel 3, pentru 70 persoane, copii/tineri/adulți; 

 activități de mediere pe piața muncii pentru cei care au obținut certificatul de calificare de nivel 3, 

pentru 70 persoane, copii/tineri/adulți. 

În cadrul proiectului sunt propuse și activități de formare care vin in sprijinul activităților principale destinate 

copiilor/tinerilor/adulților și anume activități de formare profesionala personalizata destinate personalului didactic din 

învățământul preuniversitar, personalului de sprijin din scoli, echipei manageriale de la nivelul școlilor, care 

urmăresc: 

 formarea profesionala a 25 persoane, personal didactic din învățământul preuniversitar, in domeniul 

programelor ADS (curs formare A Doua Șansă); 

 formarea profesionala a 243 persoane, personal didactic din învățământul preuniversitar, in 

domeniul programelor ADS (curs formare „Strategii inovative în programul A Doua Șansă”); 

 formarea profesionala a 197 persoane, echipe manageriale de la nivelul școlilor, in domeniul 

programelor ADS (Curs formare „Integrare/ reintegrare școlară prin programul ADS”); 

 formarea profesionala a 50 persoane, personal de sprijin și personal didactic din învățământul 

preuniversitar, in domeniul programelor ADS (Curs formare „Activități caracteristice orelor de 

consiliere în cadrul Programului ADS”). 

Unitățile de învățământ care implementează proiecte sunt: 

I.4. LICEUL ECONOMIC ALEXANDRU IOAN CUZA, municipiul Piatra-Neamț implementează, în calitate de 

partener, două proiecte C.O.P.A – Consiliere și orientare, practică și angajare!, ID 130673 - POCU/633/6/14 și 

Job-ul de mâine asigurat prin consolidarea competențelor profesionale practice azi, ID 132317 - 

POCU/633/6/14, ce au ca obiectiv general, dezvoltarea unui sistem integrat de dobândire a competențelor și 

abilităților profesionale practice pentru elevii ce provin din învățământul secundar, prin participarea acestora la 

programe eficiente de învățare la potențiali angajatori, facilitând tranziția grupului țintă de la educație la piața muncii, 

cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI.  
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I.5. COLEGIUL NAȚIONAL ȘTEFAN CEL MARE, oraș Târgu-Neamț implementează proiectul ACASĂ – Alături de 

Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat! POCU/784/6/24/139521, ce are ca obiectiv reducerea și prevenirea 

abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate 

pentru 270 de preșcolari și elevi cu părinții plecați la muncă în străinătate, cu vârste cuprinse între 3-16 ani, din 3 

școli din județul Neamț, prin măsuri integrate educaționale și sociale, precum și prin activități de educație parentală și 

consiliere socială dedicate celor 200 părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinți plecați la muncă în 

străinătate. 

I.6. COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA, municipiul ROMAN a finalizat implementarea cu succes a proiectului Noi toți 

vrem la școală, 74/6/18/107980 și implementează, în calitate de beneficiar, proiectul ,,POȚI” - Provocări - 

Oportunități - Ținte – Învățăminte, ce are ca obiectiv general, furnizarea de suport educațional și/sau 

complementar coroborat cu servicii de consiliere pentru preșcolari, elevi si părinții/reprezentanții legali ai acestora, în 

scopul prevenirii abandonului școlar timpuriu, menținerii în sistemul de învățământ și promovarea accesului egal la 

învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate cât timp cel puțin unul dintre părinți este plecat la munca in 

străinătate. 

I.7. Casa Corpului Didactic Neamț a finalizat în acest an școlar implementarea a două proiecte STEFAN – 

Susţinerea transversală a educaţiei prin acţiuni în judeţul Neamţ- 74/6/6/107380 și MADRE – motivarea şi 

ameliorarea didactică a responsabililor educaţionali - 73/6/6/107381. 

 

II. În județul Neamț 21 unități de învățământ au semnat Acorduri de Grant cu Ministerul Educaţiei – Unitatea de 

Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), prin cel mai mare proiect școlar din Europa – Proiectul 

privind Învățământul Secundar (ROSE), finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

(Banca Mondială) și vor derula proiectele finanțate prin granturi pe o perioadă de 4 ani, având ca obiective reducerea 

ratei de abandon școlar, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat. 

 

III. În perioada 1 septembrie 2019-28 februarie 2022, 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 – activități de mobilitate. Proiectul TRUE - Tolerance, rights and unity in education își 

propune creșterea calității educației în școlile din județul NEAMT, 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) – realizat și Diverse clasroom -Diverse society (furnizor de formare 

Intercultural, Borgarnes, Islanda) au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor, formarea priceperilor și schimbarea de 

atitudine a beneficiarilor direcți, 8 inspectori școlari.  

O finanțare similară a obținut Centrul Județean pentru Resurse și Asistență Educațională pentru proiectul 

Promoting inclusion and Education for Democracy - 2018-EY-PMIP-R2-003.  implementat în perioada 01.09.2019 – 

31.08.2021. 

 

IV. În perioada 1 noiembrie 2020 - 31 octombrie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Neamț este partener în două 

proiecte KA204 – Parteneriat strategic pentru educația adulților, finanțate prin programul ERASMUS+ cu titlul: 

 LOCAL ADULT EDUCATION POLICY - LEAP, 2020-1-SK01-KA204-078381, cu parteneri din șase țări 

(Belgia, Ungaria, Italia, Romania, Slovacia, Spania)  
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 CREATE2Evaluate, 2020-1-DE02-KA204-00007488, care implică opt parteneri din șapte țări (Belgia, 

Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Romania, Spania).  

Cele două proiecte vor dezvolta instrumente inovatoare dedicate creatorilor de politici de la diferite niveluri de 

guvernare (de la local, la național și european) pentru monitorizarea și evaluarea impactului și eficienței politicilor de 

educație a adulților (AE). 

 

V. Începând cu luna noiembrie 2020, Inspectoratul Școlar Județean Neamț este partener în două proiecte prin 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat din Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-2021, Operator de Program: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Apel nr. 2 „Educație 

incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”: 

Proiectul Zest4Edu - O nouă perspectivă în educație se adresează unui număr de 1150 de persoane din 

19 unități de învățământ din județele Prahova și Neamț, din care: 650 elevi aflați în situație de risc educațional 

proveniți din categorii defavorizate, 200 de părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai 

personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare. În județul Neamț, proiectul se desfășoară în 9 

unități de învățământ, două din mediul urban și 7 din mediul rural. 

Proiectul vizează creșterea ratei de tranziție în învățământul secundar superior (ISCED 3) cu 1% anual pentru școlile 

sprijinite, îmbunătățirea participării școlare a minim 40% din elevii din grupul țintă principal cu 10%. 

Prin furnizarea de activități de dezvoltare personală, de educație non-formală și de socializare, elevii își vor completa 

abilitățile fundamentale asimilate în mod tradițional (literare, numerice, științifice) cu celelalte abilități, competențe și 

trăsături de caracter necesare Secolului 21 (World Economic Forum 2015). De asemenea prin trei programe de 

formare și workshop-uri de tip Affirmative Art, cadrele didactice vor dobândi competențe în vederea îmbunătățirii 

comunicării cu elevii, relației cu părinții, diminuării situațiilor conflictuale dintre elevi, lucrului cu elevii cu CES, 

susținerii unui interes crescut al elevilor la ore.  

În plus, se va amenaja în fiecare din cele 19 școli câte un spațiu pentru desfășurarea activităților de dezvoltare 

personală și câte un spațiu de tip cabinet pentru consiliere individuală, la care vor avea acces elevii și cadrele 

didactice din grupul țintă. 

 Urmărim introducerea programelor de dezvoltare personală a copiilor și elevilor în activitatea școlară, încă 

de la vârste mici, cu impact pe termen mediu în creșterea numărului de tineri care finalizează ciclul de învățământ 

secundar inferior și continuă studiile; iar pe termen lung, în scăderea numărului de persoane în risc de șomaj, 

sărăcie și excluziune socială ca urmare a unei educații personale și profesionale de calitate. 

Proiectul Pedagogie Experiențială propune o abordare inovativă cu privire la procesul educațional și a 

incluziunii sociale. Realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Fundația Scrimă pentru Toți din 

București și Newschool AS din Norvegia proiectul va fi implementat în 11 comunități educaționale (11 școli și licee 

din județele Neamț și Suceava) în care se regăsesc copii cu CES (cerințe educaționale speciale) și în care se 

manifestă fenomenul absenteismului. 

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 931.851 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în 

cadrul Programului “Dezvoltare locală”. Obiectivul proiectului este creșterea participării la procesul educațional 

pentru 608 copii în risc de abandon școlar și 56 cu CES prin implicarea acestora în activități de sprijin bazate pe 

principiul pedagogiei experiențiale. Proiectul vizează totodată formarea unui număr de 170 profesori și experți 

educaționali și sociali și consilierea unui număr de 150 părinți pentru conștientizarea, asimilarea și implicarea reală în 

promovarea educației incluzive prin expunere la programe special proiectate de partenerii români și de partenerul 

norvegian, entitate cu expertiză în educația de acest fel. Perioada de implementare este de trei ani. 

Pentru a crește impactul la nivelul întregii comunități educaționale, Proiectul Pedagogie Experiențială 
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propune o metodă prin care activitățile se vor desfășura bilateral, prin implicarea directă a partenerilor români și 

norvegieni. Astfel, vor avea loc activități de consiliere pentru profesori și părinți în sesiuni individuale și de grup, 

ateliere motivaționale pentru copiii cu vulnerabilități, iar pentru promovarea modelului educațional interactiv și 

integrativ, vor fi efectuate workshopuri cu experții în educație, dar și schimburi de experiență între experții norvegieni 

și cei români. 

 

VI. De asemenea, ISJ implementează proiectul finanțat Programul “Educaţie, Burse, Ucenicie Şi Antreprenoriatul 

Tinerilor” În România Finanţat Prin Granturile SEE 2014 – 2021 Proiecte în Domeniul Incluziunii Copiilor Romi în 

Şcoală (RCIS), intitulat Incluziune prin toleranță, joc si artă!, în 5 școli cu un procent mare de elevi de etnie romă: 

Școala Gimnazială Ion Creangă, Târgu-Neamț, Școala Gimnazială Pr. Gheorghe Săndulescu, Dragomirești, Școala 

Gimnazială nr. 2 - structură a Liceului Teologic Sfântul Francisc de Assisi, Roman, Școala Gimnazială Izvoare- 

structură a Școlii Gimnaziale Bahna, Școala Primară Muncelu de Jos, structură a Școlii Profesionale Valea Ursului. 

 

VII. Proiectul EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educatie, finanțat prin programul Active Citizens Fund Romania 

organizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, este 

implementat de către Asociația GoAhead, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și cu ONG-ul 

Asociatia Scolara Suceveana pentru Educatie si Dezvoltare – ASSED din Suceava. 

Scopul proiectului este creșterea nivelului de conștientizare si aplicare a drepturilor omului, in special a celor legate 

de problematica de gen si accesul la educație prin masuri specifice de dezvoltare personala, consiliere, terapie de 

care beneficiază 480 de eleve din 14 unități de învățământ din județele NT si SV și 210 cadre didactice. 

De asemenea, se vor desfășoară acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy, de care beneficiază 

peste 2000 de persoane: elevi, părinți, profesori, actori din comunitățile vizate. 

 

VIII. Un număr de 24 instituții/ unități conexe/ unități de învățământ au avut propuneri de proiecte, ce vor fi 

finanțate prin Programul Erasmus+ și care se vor implementa în anul școlar 2021-2022, alături de 64 de proiecte 

aflate deja în implementare (Anexa nr. 1 ): 

 

VIII.1. Instituții/ unități conexe/ unități de învățământ care dețin Acreditare pentru Mobilități în domeniul 

Educației Școlare - Cod Actiune: KA121 SCH 

2021-1-RO01-KA121-SCH-000003507, Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu, Piatra-Neamț 95800.00 euro 

2021-1-RO01-KA121-SCH-000005850, Colegiul Național Calistrat Hogaș, Piatra-Neamț  28520.00 euro 

2021-1-RO01-KA121-SCH-000006240, Școala Gimnazială Prof. Gheorghe Dumitreasa, Girov 65995.00 euro 

2021-1-RO01-KA121-SCH-000007250, Colegiul Național Roman-Vodă, Roman 19200.00 euro 

2021-1-RO01-KA121-SCH-000008098, Inspectoratul Școlar Județean Neamț 12000.00 euro 

2021-1-RO01-KA121-SCH-000008622, Școala Gimnazială Vasile Mitru, Tașca  11200.00 euro 

2021-1-RO01-KA121-SCH-000009135, Colegiul Național Petru Rareș, Piatra-Neamt  13440.00 euro 

2021-1-RO01-KA121-SCH-000012432, Casa Corpului Didactic Neamț 100600.00 euro 

VIII.2 Instituții/ unități conexe/ unități de învățământ care dețin Acreditare pentru Mobilități în domeniul 

formării profesionale - Cod Acțiune: KA121 VET 

2021-1-RO01-KA121-VET-000005854, Colegiul Național Calistrat Hogaș, Piatra-Neamț 81160.0 euro 

2021-1-RO01-KA121-VET-000011452, Școala Postliceală Sanitară, Piatra-Neamț 124580.00 euro 

2021-1-RO01-KA121-VET-000011598, Școala Profesională, comuna Petricani 70920.00 euro 

2021-1-RO01-KA121-VET-000011682, Școala Profesională, comuna Oglinzi 67420.00 euro 
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2021-1-RO01-KA121-VET-000011823, Liceul Tehnologic Ion Creangă, Comuna Pipirig 70920.00 euro 

2021-1-RO01-KA121-VET-000011958 Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Piatra-Neamț  73640.00 euro 
 

VIII.3 Instituții/ unități conexe/ unități de învățământ fără Acreditare pentru Mobilități în domeniul Educației 

Școlare - Cod Acțiune: KA122 SCH 

2021-1-RO01-KA122-SCH-000021582, Profesori și elevi în stare de bine, Liceul de Arte Victor Brauner Piatra-Neamț 

23020.00 euro 

2021-1-RO01-KA122-SCH-000015786, Resurse pentru inclusiune, Liceul Tehnologic Nisiporești, Comuna Botești 

18330.00 euro 

2021-1-RO01-KA122-SCH-000015832, Strategii de inclusiune, Școala Gimnazială Gheorghe Săvinescu Crăcăoani 

28755.00 euro  

2021-1-RO01-KA122-SCH-000018817, Școala deschisă, Şcoala Gimnazială Alexandru Podoleanu, Comuna 

Podoleni 23750.00 euro 

2021-1-RO01-KA122-SCH-000018848, De la A la Z, Școala Gimnazială nr. 1, comuna Zăneşti 20450.00 euro 

2021-1-RO01-KA122-SCH-000015617, Echipa pentru incluziune, Şcoala Gimnazială, Comuna Bahna 17590.00 euro 

2021-1-RO01-KA122-SCH-000015555, ID Digital, Școala Gimnazială, Comuna Ion Creangă 26920.00 euro 

2021-1-RO01-KA122-SCH-000019229, O școală modernă, Școala Gimnazială, Comuna Costișa 15300.00 euro 

2021-1-RO01-KA122-SCH-000015111, Together for the Better, Școala Gimnazială Pr. Gheorghe Săndulescu, 

comuna Dragomirești 20445.00 euro 
 

VIII.4 Instituții/ unități conexe/ unități de învățământ fără Acreditare pentru Mobilități în domeniul formării 

profesionale - Cod Acțiune: KA122 VET 

021-1-RO01-KA122-VET000017395, Croieste-ți cariera, Școala Profesională, Comuna Valea Ursului 65408.00 euro. 

Obținerea acreditării Inspectoratului Școlar Județean Neamț în cadrul programului Erasmus+, în calitate de 

coordonator consorțiu, pentru a avea acces simplificat la oportunitățile de finanțare în cadrul Acțiunii Cheie 1 în 

cadrul viitorului Program 2021-2027, confirmă faptul că Inspectoratul Școlar Județean Neamț a realizat un plan de 

implementare a activităților de mobilitate de înaltă calitate ca parte a efortului mai larg de dezvoltare și 

internaționalizare a instituției.  
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3.5. Activitatea extrașcolară 

3.5.1. Aspecte manageriale ale activității extrașcolare 

 

Obiective urmărite în anul școlar 2020-2021      

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

consiliere educațională în conformitate cu strategiile, programele şi proiectele ME, 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 și cluburile copiilor, ca centre de 

educație extrașcolară.     

 Dezvoltarea parteneriatului educațional în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali implicați în susținerea 

procesului instructiv–educativ extrașcolar.     

 Centrarea activității pe copil, cu nevoile, aspirațiile și înclinațiile sale, prin programe individualizate, în acord cu 

nivelul de dezvoltare și cu dorințele de afirmare; 

 Implicarea în activitățile  educaționale ale comunității locale; 

 Creșterea rolului formativ al pregătirii din cadrul cercurilor; 

 Recunoașterea și abordarea diversității culturale în funcție de tradiții, cultură și obiceiuri. 

 

Puncte tari 

 Organizarea şi desfășurarea activităților de Consiliere şi Orientare educațională/dirigenție în conformitate cu 

programele școlare şi cu reglementările în vigoare; organizarea de activități metodice în școli (cercuri pedagogice, 

schimburi de experiență, simpozioane, sesiuni de comunicări, concursuri, inter-asistențe); sprijinirea școlilor în 

organizarea în cadrul orelor de consiliere/dirigenție a unor întâlniri cu specialiști, îndeosebi cu reprezentanți ai 

Inspectoratului Județean de Poliție, Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Direcției de Sănătate 

Publică, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al județului Neamț, ai instituțiilor cultural-educative şi 

ai reprezentanților acestora în teritoriu. 

 Activitatea de Cerc pedagogic a inclus, alături de aspectele normative referitoare la activitatea dirigintelui, 

elaborarea proiectelor educative, culegerea de informații cu privire la absenteism, abandon școlar și violență, și 

expuneri ale consilierilor educativi din școlile nemțene.  

 

Puncte slabe 

Deficiențe în organizarea și desfășurarea orelor de Consiliere și Orientare/dirigenție: 

- insuficienta flexibilitate în adaptarea tematicii orelor de dirigenție în funcție de prioritățile apărute în societate 

şi în școală;  
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- 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 si Clubul Copiilor din județ : 

 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. 

 

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, schimburi de experiențe, socializând și 

perfecționându-și  competențele de comunicare. 

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

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

activității didactice. 

 

Activitățile Consiliului Județean al Elevilor 

 Consiliul Județean al Elevilor Neamț a organizat, în perioada septembrie 2020-iulie 2021: întâlnirile lunare, 

campania de prevenire a violenței in licee, dezbateri in licee privind respectarea drepturilor elevului, participarea 

la evenimente aniversare, la emisiuni TV locale, județene şi regionale, participarea la acțiunile Consiliului 

Național al Elevilor, la videoconferințele și ședințele publice organizate de M.E., ISJ Neamț și administrațiile 

locale. 

 

 

3.5.2. Proiecte cuprinse în Calendarul activităților educative in anul școlar 2020-2021 

În condițiile situației pandemice, în anul școlar 2020-2021, Calendarul activităților educative a fost 

suspendat, proiectele au fost derulate în format online, în baza calendarului din anul școlar anterior. 

 

Proiecte naționale (CAEN): 

În anul școlar 2019-2020 au fost înscrise un număr de 319 activități.  

 

Proiecte judetene (CAEJ) 

În anul școlar 2019-2020 au fost înscrise un număr de 108 activități. 
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Proiecte interjudețene(CAER) 

În anul școlar 2019-2020 au fost înscrise un număr de 1842 activități.  

 

În condițiile situației pandemice, activitățile cuprinse în CAEN, CAEJ, CAER s-au desfășurat in proporție de 30%. 

 

 

3.5.3. Absenteismul și abandonul școlar în școala nemțeană 

 

A. 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 interinstituțional privind asigurarea 

securității și siguranței elevilor şi a personalului didactic, aplicarea măsurilor prevăzute de regulamentele școlare; 

dezvoltarea parteneriatelor educaționale pentru prevenirea violenței în mediul școlar; actualizarea lunară a bazelor 

de date privind elevii cu risc; inițierea de proiecte educaționale; implicarea consiliilor elevilor şi asociațiilor/comitetelor 

de părinți; revederea şi actualizarea programelor de prevenire; consilierea specializată. 

 

În anul școlar 2020-2021 s-a înregistrat următoarea situație pentru absenteism și abandon școlar 

 

 

Total absențe în învățământul primar și gimnazial: 

Luna 
Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial 

Învățământ Primar 

A DOUA ȘANSĂ 

Învățământ 

Gimnazial/Secundar  

A DOUA ȘANSĂ 

sept.20 16711 8247 165 266 

oct.20 34009 52352 244 616 

nov.20 29416 62461 260 45 

dec.20 18650 40931 6 170 

ian.21 15402 25347 255 257 

feb.21 29134 43883 96 127 

mar.21 40681 73519 520 420 

apr.21 0 0 0 0 

mai.21 29326 60061 248 38 

iun.21 19263 31175 169 152 

TOTAL 2020-2021 232592 397976 1963 2091 
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Total absențe în învățământul profesional, liceal și postliceal în anul școlar 2020-2021: 

Luna 
Învățământ 

liceal Zi 

Învățământ 

liceal Seral 

Învățământ 

liceal FR 

Învățământ 

Profesional 

Învățământ 

Profesional-(Stagii 

de Pregatire 

Practică) 

Învățământ 

Postliceal - 

sept.20 4506 594 15 4404 618 1551 

oct.20 33967 4049 1312 27778 56 5550 

nov.20 41136 3942 210 27534 15 3802 

dec.20 26768 2167 548 19500 0 1905 

ian.21 18291 1663 618 12029 0 594 

feb.21 30102 2920 343 22826 0 685 

mar.21 54901 6448 1106 38655 154 3249 

apr.21 0 0 0 0 0 0 

mai.21 40036 3732 201 27354 12 3782 

iun.21 25829 2549 557 25398 62 954 

TOTAL  275536 28064 4910 205478 917 22072 

 

 
 

 

Priorități pentru anul școlar 2021-2022 

 Monitorizarea orelor de dirigenție, în special în învățământul gimnazial și profesional, în vederea creșterii 

calității și eficienței activităților de consiliere și orientare. 

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

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

județene şi naționale. 
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 Creșterea numărului de membri ai corpului de metodiști responsabili cu activitatea de consiliere și orientare 

și extrașcolară. 

 Continuarea proiectelor educaționale privind: prevenirea absenteismului şi abandonului școlar, prevenirea 

violenței în mediul școlar, a situațiilor de urgență, prevenirea consumului de droguri/alcool/tutun și a traficului de 

persoane, “Împreună împotriva violenţei”, “Stop accidentelor în rândul copiilor - Viaţa are prioritate”, concursul de 

proiecte privind siguranţa rutieră a copiilor, “Împreună împotriva inundaţiilor şi cutremurelor”, activităţi şi proiecte 

destinate copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate, campania „Alcoolul nu te face mare”, prevenirea delincvenţei 

juvenile, campania “Apel de urgenţă: 112”, proiectul « Avocatul elevului », campaniile ”Let’s Do It România”, ”Sportul 

contra droguri”. 

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

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

fenomenul de violență din școală, posibil de implementat la nivelul fiecărei unități de învățământ; prezentare de bune 

practici. 

 

Cu toate că gradul de participare la educație a înregistrat procente mai ridicate față de anul școlar precedent, 

la unele unități de învățământ, atât în mediul urban cât şi în cel rural, absenteismul şi abandonul școlar rămân 

probleme nerezolvate. 

 

 

Situația comparativă a absențelor în anii școlari 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 pe niveluri de învățământ . 
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Numărul elevilor exmatriculați în anii școlari 2019-2020/2020-2021 
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Concluzie: 

 Se constată o scădere a numărului de absențe pe nivelul liceal și o creștere pe nivel profesional, una din 

cauze este mărirea numărului de clase pe învățământ profesional în defavoarea celor pe nivel liceal. 

 

 

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

 

Abandonul școlar înseamnă șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate. Cel mai 

adesea, riscul de abandon școlar este asociat cu factorii care influențează elevul (stare de sănătate, nivel de 

inteligență, nivelul achizițiilor anterioare, atitudini şi comportamente specifice etc.), sau de mediul socio-economic şi 

cultural al familiei de proveniență.  

 

 

Situația abandonului școlar în perioada 2016 - 2021 
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3.5.4. Analiza comparativă a fenomenului de violență școlară (2019-2020/2020-2021)  

Planul de acțiune privind reducerea violenței în mediul școlar 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț proiectează şi realizează Planul strategic privind reducerea fenomenului 

violenței în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Neamț, având ca documente de referință :  

 Strategia Ministerului Educației cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ 

preuniversitar aprobată cf. O.M.Ed.C.T. nr. 1409/29 06 2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii nr.35 /2007 

completată cu Legea 29/2010 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.  

 HG 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară 

şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a metodologiei de intervenţie 

multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, 

copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe 

teritoriul altor state.  

 Strategia Națională de Ordine şi Siguranță Publică (2015-2020)  

 PLANUL NAȚIONAL COMUN DE ACȚIUNE pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a 

personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar  

 Planurile teritoriale comune de acțiune privind asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și zona 

adiacentă unităților de învățământ preuniversitar din județul Neamț, anuale. 

Analizând situația violenței școlare înregistrată în incinta sau în zona adiacentă a unităților de învățământ 

preuniversitar, în anii școlari 2019-2020 și 2020-2021,  rezultă următoarele concluzii:  

 

Categoria atac la persoană  

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

2019-2020 96 186 282 19 263 

2020-2021 28 6 34 5 28 

Constatăm scăderea numărului de acte de violență încadrate la această categorie. 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 

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

(fete+băieți) 

2019-2020 0 2 2 0 2 2 

2020-2021 0 0 1 0 0 0 

La această categorie, faptele săvârșite pot fi apreciate ca fiind sensibil mai ușoare, precum: introducerea 

unor persoane străine în incinta școlii și alarmă falsă. 

Categoria atentat la bunuri 

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

(fete+băieți) 

2019-2020 25 21 46 6 40 46 

2020-2021 4 19 23 4 19 23 
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În ceea ce privește categoria atentat la bunuri, constatăm o scădere a numărului de fapte. Cele mai multe 

dintre faptele comise 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 

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

(fete+băieți) 

2019-2020 141 222 363 32 331 363 

2020-2021 17 48 65 12 53 65 

La categoria alte fapte de violență sau atentate la securitate în spațiul școlar se constată o scădere a 

numărului faptelor înregistrate. 

  

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

An 

școlar 
Observație 

individuală 

Mustrare 

scrisă 

Retragere 

bursă 

Mutare 

disciplinară 

Preaviz 

exmatriculare 
Exmatriculare 

Scăderea 

notei la 

purtare 

TOTAL 

2019-
2020 106 23 0 1 0 0 223 323 

2020-
2021 14 5 3 0 10 0 48 60 

 

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.  

 

 
 

Combaterea violenței în școli a vizat intervenția preventivă, permanentă și specializată din partea tuturor 

actorilor educaționali.   

Școala nemțeană își propune să stabilească și să consolideze legăturile de colaborare cu familiile copiilor, 

cu organizațiile din comunitate, cu instituțiile abilitate în menținerea ordinii și liniștii publice, cu administrațiile loca le, 

astfel încât acestea să poată funcționa împreună, în aceeași direcție. 

Părinții au responsabilitatea principală în cultivarea unor atitudini și comportamente normale la copiii lor și, 

ca atare, își pot aduce o contribuție semnificativă la realizarea unor acțiuni comune eficiente.  

Același lucru este valabil pentru multe organizații din comunitate a căror misiune este de a oferi sprijin în fața 

violenței școlare.  



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2020-2021 

  

77 

Școlile, elevii și cadrele didactice din județul Neamț pot beneficia de un mediu care să stimuleze dezvoltarea 

valorilor bazate pe respect, incluziune, schimbul de informații și deschidere către ceilalți.  

Așadar, având în vedere aspectele radiografiate anterior, se constată: 

- Lipsa unui nivel adecvat de conștientizare și a unor strategii didactice sau decizii manageriale eficiente, fapt 

care plasează anumite școli în situația de a nu combate manifestările de violență determinate de factorii 

extra-şcolari. 

- Colaborarea minimală cu consilierii din cadrul cabinetelor de asistență psihopedagogică în vederea 

identificării timpurii a cazurilor de risc ridicat de apariție a unor comportamente violente și adoptarea unor 

strategii de prevenire a actelor agresive: 

- Lipsa unor acțiuni comune de monitorizare pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului 

didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar. 

- Precaritatea monitorizării interacțiunilor sociale ale elevilor pe rețelele de comunicare socială. 

 

 

 3.6. Unități conexe 

3.6.1. CCD - partener al Inspectoratului Școlar Județean Neamț în activitățile de formare a resursei umane angajate 
în sistemul de învățământ preuniversitar 

 

Casa Corpului Didactic Neamț promovează inovaţia şi reforma în educaţie, asigură 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. 

În conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011, Casa Corpului Didactic Neamț are 

ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de formare 

continuă și prin activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural. 

Ca în fiecare an, Casa Corpului Didactic Neamț a corelat obiectivele activităţii proprii cu obiectivele 

strategice ale Ministerului Educaţiei și Cercetării şi ale inspectoratului şcolar în domeniul formării continue, 

urmărindu-se 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 și asigurarea 

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

județului. Casa Corpului Didactic Neamț a desfăşurat în anul şcolar 2020-2021 o activitate complexă, iar obiectivele 

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

obie 

ctivele Inspectoratului Școlar Județean Neamț.  

 

Monitorizarea impactului programelor de formare continuă derulate în anul școlar 2020-2021 

Pe parcursul anului școlar, în urma derulării activităților de perfecționare, sunt monitorizate constant: impactul 

formării, utilitatea competențelor formate și modalitatea de implementare a cunoștințelor nou acumulate, în cadrul 

lecțiilor. 

În afară de feedbackul primit pe loc de la cursanți, în vederea monitorizării impactului formării, Casa Corpului 

Didactic Neamț a organizat: 
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 Focus-grupuri cu personalul didactic și didactic auxiliar, pe discipline, 

 Întâlniri periodice cu directorii și responsabilii cu formarea din școli, 

 Ședințe de lucru pe discipline, 

 Anchetă prin aplicarea de chestionare privind formarea continuă pe arii curriculare, 

Demersul investigativ realizat de Casa Corpului Didactic Neamț a avut ca obiective: 

 identificarea impactului formării la nivelul cadrelor didactice; 

 identificarea punctelor tari și a punctelor slabe la nivelul sistemului de formare profesională continuă; 

 facilitarea dialogului și cooperării între actorii implicați și interesați de formarea profesională continuă. 

 Principalele informații solicitate au vizat următoarele aspecte:  

 tipurile de programe la care au participat;  

 nevoile de formare;  

 motivații privind participarea la formare (intrinseci/extrinseci) ;  

 surse de informare;  

 aprecieri ale cadrelor didactice cu privire la: condiții de acces; conținut; calitate; utilitate; eficiență; 

curriculum; raportul teorie – practică etc. ; sistemul de evaluare folosit pe parcursul programului de 

formare; sistemul de credite (număr de credite, număr de ore etc.); instituția care eliberează certificate le; 

forma și utilitatea diplomelor; resursele calitative și cantitative ale furnizorilor de formare profesională 

continua (financiare, material, umane);  

 impactul formării;  

 recomandări ale cadrelor didactice în vederea îmbunătățirii formării profesionale continue;  

 identificarea principalelor beneficii aşteptate de cadrele didactice, rezultate ale finalizării cu succes a 

stagiilor de formare continuă.  

 

Pentru monitorizarea impactului participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă realizate de 

CCD/ CCD în colaborare cu ISJ, au fost efectuate inspecții la clasă de către directorul CCD, inspecții pentru evoluția 

în carieră realizate de către inspectorii de specialitate de la ISJ Neamț, metodiștii ISJ/CCD Neamț. Impactul 

programelor de formare a fost urmărit de directorul instituției. 

S-a constatat eficiența parcurgerii cursurilor din oferta CCD, prin creșterea calității actului educativ, 

cuantificată prin rezultatele elevilor, consemnate în fișele de monitorizare a personalului CCD, cât și în notele de 

inspecție ale ISJ Neamț. 

În anul școlar 2020-2021, oferta de programe de formare a oferit posibilități ample de formare, prin care s-a 

urmărit cu precădere dezvoltarea competenţelelor profesionale, specifice, valorificând experienţe personale şi 

exersând tehnici de aplicare a cunoştinţelor în situaţii concrete sau prefigurate de noul context educaţional. 

 

În anul școlar 2020-2021, Casa Corpului Didactic Neamț a acreditat următoarele programe de formare: 

1. Integrare/reintegrare școlară prin programul ADȘ, 89 ore, 22 credite, OM nr. 3737/27.04.2021 

2. Strategii inovative în programul A doua șansă, 89 ore, 22 credite, OM nr. 3737/27.04.2021 

3. Activități caracteristice orelor de consiliere în cadrul programului ADȘ, 89 ore, 22 credite, OM nr. 

3737/27.04.2021 

4. Integrarea tehnologiilor IT în procesul didactic, 60 ore, 15 credite, OM nr. 4618/11.08.2021  
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Situații statistice privind formarea continuă (participanti - eventual pe categorii de personal) 

a) Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de ME şi derulate prin CCD 

Furnizorul 

Programului acreditat 

Denumirea programului Nr. deciziei 

de acreditare 

Nr. 

participanţi 

CCD Botoșani CRED-Curriculum relevant educație deschisă 

pentru toți 

3997/14.05.2019 368 

Asociația  Egomundi 

Călărași 

Predarea interactiv – creativă, arta profesiei 

didactice 

4414/ 

28.05.2020 

25 

Asociația  Egomundi 

Călărași 

Inteligența emoțională și dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice 

3997/ 

14.05.2019 

25 

   418 

 

b) Programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale ME,  organizate prin 

casa corpului didactic 

Nr. 

crt. 

Tema programului Nr. adresei MEC 

de convocare 

Grup ţintă Durata Nr.  

cursanţi 

1.  Abilitatea curriculară a cadrelor 

didactice din învăţământul primar 

pentru clasa pregătitoare 

Nota MEN nr. 

1107/2015 

Cadrele didactice din 

învăţământul primar 

pentru clasa 

pregătitoare 

16 42 

2.  Metodist al IȘJ Neamț Nota MEN nr. 

6098/DGIP/10.09.

2020 

Profesori 

16 24 

3.  

Definitivat 2020-2021 

 Cadre didactice din 

învățământul 

preuniversitar  

înscrise la examenul 

de  definitivare în 

învățământ în anul 

școlar curent 

16 70 

4.  Stagiu de formare pentru profesorii 

cu statut de suplinitor în vederea 

participării la susținerea 

concursului național de ocupare a 

posturilor vacante 

 Cadre didactice din 

învățământul 

preuniversitar  

 

16 26 

5.  Program pentru cadrele didactice 

care fac parte din comisii de 

organizare şi desfăşurare a 

probelor în profilul posturilor și a 

inspecțiilor speciale la clasă 

 Cadre didactice din 

învățământul 

preuniversitar  

 

16 26 

6.  Dezvoltarea competenţelor de 

evaluare a lucrărilor scrise din 

 Personal de 

conducere, îndrumare 
16 84 
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Nr. 

crt. 

Tema programului Nr. adresei MEC 

de convocare 

Grup ţintă Durata Nr.  

cursanţi 

cadrul examenului național de 

definitivare în învățământul 

preuniversitar  și a concursului 

național de ocupare a posturilor 

vacante 

și control 

Personal didactic din 

învățământul 

preuniversitar 

7.  
Limba rromani  în context 

intercultural 

 Personal didactic din 

învățământul 

preuniversitar 

16 15 

8.  
Rromanipen-ul – Legea pe care se 

bazează cultura și tradițiile rromilor 

 Personal didactic din 

învățământul 

preuniversitar 

16 15 

9.  

Istoria și tradițiile rromilor 

 Personal didactic din 

învățământul 

preuniversitar 

16 15 

10.     Total  317 

 

c) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată ME 

Teme din 

categoria 

Denumire program Durata Nr. 

cursanţi 

DIDACTICA SPECIALITĂŢII 
  

1.  
Metode tradiționale și alternative de evaluare în învăţământul 

preşcolar 

24 33 

2.  Dezvoltarea limbajului copiilor prin jocul de creație 24 25 

3.  Reflecție și implicare în construirea comunității de învățare 
24 94 

4.  Strategii ludice în educația de tip OUTDOOR 
24 188 

5.  
Strategii de abordare a educației morale în contextul educației 

timpurii 

24 58 

6.  
Învățarea modernă prin strategii inovative de predare-învăţare-

evaluare 

24 140 

7.  
Dezvoltarea comportamentului prosocial și socializarea 

școlarului mic prin intermediul jocului 

24 45 

8.  
Metode și strategii pentru predarea educației fizice și sportului 

prin intermediul platformelor online 

24 24 

9.  
Adaptarea curriculumului de la învățământul profesional și 

tehnic la învățarea online 

24 25 

10.  Instruirea  diferenţiată  a  elevilor 24 62 

11.  
Predarea-învățarea-evaluarea on-line a disciplinelor din aria 

curriculară ,,tehnologii” 

24 26 
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Teme din 

categoria 

Denumire program Durata Nr. 

cursanţi 

12.  Strategii de predare-învățare-evaluare online 24 60 

13.  Managementul lecției în context actual 24 45 

14.  Arta și știința proiectării didactice 24 74 

3. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL   

15.  
Strategii de prevenire/ negociere/ intervenție și rezolvare a 

situațiilor de criză de la nivelul clasei de elevi/ școlii 

24 52 

16.  Managementul organizației școlare și a resurselor umane 
24 42 

17.  
Perspective privind rolul profesorului în dezvoltarea 

managementului școlar 

24 29 

18.  Calitatea – dimensiune a performanței în învățământ 24 45 

4. MANAGEMENT DE PROIECT   

19.  Management de proiect 24 39 

20.  
Parteneriate  ETWINNING – primul pas în cooperarea 

europeană 

24 29 

5. TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI   

21.  Aplicațiile G-Suite For Education – instrumente de lucru online 24 28 

22.  IT și utilizarea calculatorului 24 90 

23.  Provocările carierei didactice în era digitală 24 25 

24.  Utilizarea aplicațiilor TIC în activitatea didactică 24 58 

25.  Instruirea combinativă (blended learning) – inovare în educație 24 91 

9.       EDUCAŢIE  PENTRU  EGALITATEA  DE  ŞANSE   

26.  Învățarea centrată pe elev, învățare activă 24 33 

10 . TEHNICI DOCUMENTARE ÎN C.D.I.   

27.  
CDI-ul - centru de instruire diferențiată prin intermediul 

resurselor educaționale online 

24 60 

13.      EDUCAȚIA ANTIDROG   

28.  
Rolul școlii in prevenirea consumului de droguri in rândul 

adolescenților 

24 101 

14 . EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ   

29.  Management intercultural 24 60 

30. 16.  ALTE PROGRAME   

16.2  ALTE  PROGRAME – PSIHOPEDAGOGIE   

31.  Managementul conflictelor în organizațiile școlare 24 60 

32.  Conflictele interpersonale și gestionarea acestora 24 123 

33.  Educația emoțională și noile abordări ale acesteia 24 63 

34.  
Formarea imaginii de sine a elevilor în procesul receptării 

textului literar 

24 30 
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Teme din 

categoria 

Denumire program Durata Nr. 

cursanţi 

35.  
Incluziunea școlară a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale 

speciale 

24 29 

36.  Profesor implicat – aspecte ale fenomenului de abandon școlar 
24 33 

16.3    ALTE PROGRAME -  EDUCAŢIA ADULŢILOR   

37.  A doua șansă 24 36 

16.4   ALTE PROGRAME - LIMBI STRĂINE   

38.  Comunicare în limba engleză -  nivel mediu 24 33 

39.  Limba engleză generală  -  nivel  A1 (începător) 24 60 

16.5  ALTE PROGRAME – EXTRACURRICULARE   

40.  Dezvoltare personală prin activități de voluntariat 24 154 

41.  
Importanța organizării în școală a unui program de tip 

Afterschool 

24 119 

42.  Rolul educativ și recreativ al activităților extrașcolare 24 119 

16.7   ALTE PROGRAME - PENTRU PERSONALUL  DIDACTIC, 

DIDACTIC AUXILIAR/ ADULŢI  DIN  AFARA  SISTEMULUI 

  

43.  Excel pentru personalul didactic auxiliar 24 43 

44.  
Competenţe de bază în tehnologia informației şi a 

comunicaţiilor – 

24 109 

45.  Competențe informatice în învățământ  24 182 

46.  
Importanța educației parentale în prevenirea absenteismului 

școlar  

24 40 

47.  
Importanța organizării în școală a unui program de tip : Școală 

după școală  

24 54 

48.  Managementul clasei de elevi  24 135 

49.  Managementul situațiilor de criză din mediul educațional  24 227 

50.  
Mijloace audio- vizuale , alternativa noului sistem de 

învățământ  

24 115 

51.  Perspective privind egalitatea de șanse  24 40 

52.  Prevenirea și combaterea discriminării  24 33 

53.  
Utilizarea mediilor grafice interactive în procesul de predare-

învățare-evaluare 

24 150 

54.  Noi abordări ale elevilor cu CES 24 30 

55.  Utilizarea noilor tehnologii in procesul instructiv - educativ  24 55 

56.  
Proiectarea – structuri didactice la granița dintre traditional și 

modern 

24 55 

57.  Didactica modernă 24 108 

58.  Comunicare și decizie în unitățile de învățământ 24 138 

59.  Multitasking în educație 24 155 
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Teme din 

categoria 

Denumire program Durata Nr. 

cursanţi 

60.  Diversitate culturală 24 55 

61.  Antreprenoriat și intraprenoriat 24 135 

62.  
Dezvoltarea durabilă - un factor cheie în protejarea mediului 

înconjurator 

24 61 

63.  Dezvoltarea durabilă pentru o generație viitoare 24 79 

64.  Conduita rutieră implementată prin activități nonformale 24 56 

65.  Igiena in scoala: reguli si comportamente  24 88 

  Total 4683 

 

d) Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în 

învățământ; 

e) Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la 

susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante; 

 

f) 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; 

 

g) Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ preuniversitar din județ 

Nr. 

crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata Nr.  

cursanţi 

1 Definitivat 2021 Cadre didactice înscrise la definitivat 16 70 

 Total programe  Total participanți 70 

     

Nr. 

crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata 

programului 

Nr. 

cursanţi 

 

1 

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 26 

 Total programe 1 Total participanți 26 

Nr. 

crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata 

programului 

Nr.  

cursanţi 

 

1 

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 84 

   Total participanți 84 

Nr. Tema activității de instruire/formare Durata Nr.  
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i) Activități de instruire/ formare a cadrelor didactice care au, la nivelul unităților de învățământ 

preuniversitar din județ, atribuții privind formarea continuă și dezvoltarea profesională  

 

j) Programe/ Activităţi desfăşurate în mediul rural 

Localitatea Titlul programului Nr. participanţi 

Stănița Curs de educație parentală 20 

Văleni Curs de educație parentală 20 

Stănița  Proiectul“STEFAN – Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni  în 

județul Neamț”, POCU/74/6/18/107380 

Consiliere parentală;  Curs de educație parentală 

16 

Văleni  Proiectul “STEFAN – Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni  în 

județul Neamț”, POCU/74/6/18/107380 

Consiliere parentală 

Curs de educație parentală 

16 

 

 

crt.  participanți 

1.  Aplicarea Ordinului nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei 

privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 

transferabile 

2 112 

2.  Consiliere privind  Metodologia referitoare la sistemul de acumulare, recunoaștere și 

echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMECTS 5562/2011 
6 112 

3.  Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor 

profesionale transferabile (OMECTS nr. 5562/2011) 
8 70 

4.  ORDIN Nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind 

sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 

transferabile 

2 70 

5.  Workshop-ul cu tema: Diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici, 

dezvoltate, din cadrul proiectului “STEFAN – Susținerea Transversală a Educației prin 

Acțiuni  în județul Neamț”, POCU/74/6/18/107380 

4 35 

 Total programe   399   

Nr. 

crt. 

Tema activității de instruire/formare Durata 

 

Nr.  

participanți 

1.  Aplicarea Ordinului nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei 

privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 

transferabile 

2 ore 112 

2.  Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor 

profesionale transferabile (OMECTS nr. 5562/2011) 
8 ore 112 

 Total participanti  224 
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h) Programe/activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor,romilor din zonele defavorizate şi 

altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ preuniversitar) 

Localitatea Titlul 

programului 

Grupul 

ţintă 

Durata 

cursului 

Nr. 

participanţi 

Stănița Curs de educație parentală părinţi ai copiilor romi din 

zonele defavorizate , părinți 
20 42 

Văleni Curs de educație parentală părinţi ai copiilor romi din 

zonele defavorizate , părinți 
20 35 

Stănița  Proiectul“STEFAN – Susținerea 

Transversală a Educației prin Acțiuni  în 

județul Neamț”, POCU/74/6/18/107380 

Consiliere parentală 

Curs de educație parentală 

Părinți 

16 116 

Văleni  Proiectul “STEFAN – Susținerea 

Transversală a Educației prin Acțiuni  în 

județul Neamț”, POCU/74/6/18/107380 

Consiliere parentală 

Curs de educație parentală 

Părinți 

16 69 

  Total 262  

 

Proiecte - programe derulate 

Casa Corpului Didactic Neamț a implementat în calitate de beneficiar, proiectul POCU ȘTEFAN- Susținerea 

transversală a educației prin acțiuni în județul Neamț (programul Școala pentru toți)cu finanțare europeană,în 

parteneriat cu Consiliu Județean Neamț. 

Și în anul școlar 2020-2021, a fost implementat proiectul POCU “CRED-Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți” – cod SMIS 2014+:118327. 

Incepând din luna decembrie 2020, Casa Corpului Didactic Neamț implementează ca si partener 2, proiectul 

POCU ADS-Ameliorare.Dezvoltare. Succes. În cadrul acestui proiect se vor derula și programe de formare avizate și 

3 acreditate, urmănd ca 525 cadre didactice să fie formate în A doua șansă. 

Casa Corpului Didactic Neamț a implementat Proiectul Sistem de management al calității pentru MEN și 

structuri subordonate—CAF Cod SIPOCA 397; MySMIS 116834.  

Casa Corpului Didactic Neamț s-a acreditat ERASMUS +pentru o perioadă de 5 ani, cod acreditare:  2020-1-

RO01-KA120-SCH-095554 și în calitate de lider de consorțiu va organiza  proiecte de mobilitate ale elevilor și 

ale cadrelor didactice (educația școlară), membrii consortiului fiind:  

 Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman, E10173897, 

 Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig (cu 5 structuri), E10107583, 

 Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bicaz, E10176318, 

 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă – Tirgu Neamţ, E10088534, 

 Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Borca (5 scoli arondate), E10062636, 

 Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Sabaoani, E10089019. 
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Prioritati pentru anul scolar 2021-2022  

Ca urmare a consultării personalului din învățământul nemțean, în urma analizei pe an școlar, ne-am propus 

ca prioritate pentru noul an școlar: 

 creşterea numărului de programe de formare derulate în mediul rural;  

 popularizarea unor experienţe valoroase în periodicele sau suplimentele editate de CCD 

 diversificarea modalităţilor şi instrumentelor de realizare a analizei de nevoi de formare a personalului 

didactic şi didactic auxiliar;  

 elaborarea unei strategii mai complexe de monitorizare a impactului programelor de formare la nivelul 

activităţilor instructiv-educative în şcoală;  

 acreditarea şi autorizarea de noi programe de formare continuă;  

 prezentarea activităţii instituţiei prin organizarea de conferinţe de presă;  

 promovarea performanţei prin participarea la schimburi de experienţă ce vizează redimensionarea culturii 

organizaţionale proprii;  

 stabilirea de noi parteneriate (locale, naţionale şi internaţionale);  

 stabilirea de măsuri corective pentru eficientizarea activităţii, în cadrul întâlnirilor săptămânale. 

 

3.6.2. CJRAE – monitorizarea activităților de asistență/intervenție/consiliere psihopedagogică 

Situația actuală pe care o traversăm în această perioadă reprezintă o provocare pentru noi toți, pentru 
întreaga comunitate din care facem parte și determină la nivelul întregii societăți o readaptare la această situație. 

Noul coronavirus a adus schimbări majore în viața noastră, a tuturor, afectând totodată modul de desfășurare 
a procesului educațional. Autoritățile din România au luat o serie de măsuri excepționale, menite să limiteze 
răspândirea noului coronavirus, inclusiv suspendarea cursurilor față-în-față pentru toate formele de învățământ 
preuniversitar și universitar. 

În anul școlar 2020-2021 CJRAE Neamț, prin intermediul specialiștilor angajați, a derulat activități care s-au 

adresat atât elevilor, cât și părinților sau altor cadre didactice: 

1. Consiliere/asistență psihopedagogică pentru elevi, părinți și cadre didactice; 

2. Terapia tulburărilor de limbaj li de comunicare; 

3. Elaborare de resurse educaționale; 

4. Evaluarea nivelului de dezvoltare a preșcolarilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare; 

5. Monitorizarea cazurilor de violență din unitățile școlare din județul Neamț; 

6. Activități de prevenire și combatere a violenței; 

7. Orientare școlară și profesională a elevilor cu CES; 

8. Suport pentru educație incluzivă; 

9. Informare și consiliere curriculară; 

10. Asistență socială; 

11. Mediere școlară 

 

În anul școlar trecut acțiunile de consiliere psihopedagogică s-au concentrat pe oferirea suportului 

psihoemoțional atât elevilor cât și cadrelor didactice, având în vedere condițiile speciale în care s-au derulat 

activitățile didactice.  
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Activitățile de consiliere psihopedagogice s-au desfășurat atât individual cât și în grup, atât față-în-față cât și 

online, pentru acestea din urmă fiind utilizate mijloace de comunicare la distanță. Acestea au urmărit managementul 

emoțiilor și dezvoltarea abilităților emoționale și de comunicare, managementul învățării, dezvoltarea cognitivă și 

dezvoltarea creativității, orientarea în carieră, educația pentru un stil de viață sanogen. 

Cadrele didactice din cadrul CJRAE Neamț au participat la cursuri de formare organizate de diferiți furnizori de 

formare atât locali, cât și regionali sau naționali: CCD Neamț, Fundația Institutul de Studii Financiare, Organizația 

Salvați Copiii, Institutul de Psihologia Dezvoltării, Europe Direct Nord-Vest etc.  

În cadrul CJRAE Neamț își desfășoară activitatea un număr de 55 de cadre didactice care s-au perfecționat și au 

dobândit gradele didactice astfel: 1 cadru didactic cu titlu de doctor, 32 cu gradul I, 8 gradul II, 11 definitivat și 3 

debutanți.  

 

 

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

 

  ANALIZA SWOT  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 gradul de acoperire cu personal didactic titular, cu 
excepţia cercurilor  de Dans popular și Muzică 
vocal-instrumentală/filiala Bicaz; 

 preocuparea pentru perfecţionarea didactică; 

 folosirea strategiilor  diverse adaptate în funcţie de 
particularităţile de vârstă ale copiilor; 

 dezvoltarea permanentă a abilităţilor de 
comunicare şi muncă în echipă; 

 relaţiile stabilite între factorii educaţionali şi 
atmosfera de lucru, permit manifestarea 
personalităţii elevului şi profesorului; 

 premiile obţinute la concursurile internaționale, 
naţionale şi regionale. 

 competenţa personalului didactic. 

 capacitatea cadrelor didactice de a utiliza şi integra 
constructiv, motivator şi personalizat metodele 
activ-participative. 

 relaţiile stabilite între cei doi factori ai educaţiei şi 
atmosfera de lucru, permit manifestarea 
personalităţii elevului şi profesorului. 

 organizarea unor activităţi diferenţiate în funcţie de 
gradul de pregătire al elevului. 

 organizarea şi derularea de concursuri şi proiecte 
educaţionale pentru preşcolari şi elevi, realizarea 
schimburilor de experienţă cu parteneri din  judeţ şi 
din ţară. 

 stimularea şcolilor pentru a determina elevii să 
participe la activităţile organizate de club, în 
vederea obţinerii de performanţe deosebite şi de 

 neimplicarea tuturor membrilor comisiei la 
activităţile acesteia; 

 lipsa motivaţiei unor cadre didactice pentru 
munca în echipă; 

 necunoaşterea  normelor deontologice 
specifice profesiei de dascăl sau 
neaplicarea  acestor norme; 

 necultivarea performanţei în activitatea 
nonformală la unele cercuri; 

 deficienţe și neajunsuri apărute în derularea 
cursurilor on line. 

 dificultatea încadrării cu personal didactic 
calificat la unele cercuri solicitate de elevi şi 
părinţi.  

 dificultatea folosirii tehnologiei în cadrul 
lecțiilor online, din punct de vedere tehnic 

 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. 

 copiii înscrişi nu frecventează cu 
regularitate cursurile. 

 fonduri reduse pentru realizarea mai multor 
expoziții și activități online. 

 interes şi implicare scăzută a părinţilor în 
cunoaşterea şi rezolvarea problemelor 
unităţii şcolare. 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

premii şi menţiuni la concursurile şi olimpiadele 
naţionale. 

 desfăşurarea de activităţi extraşcolare online şi 
existenţa unui număr mare de elevi premianţi la 
concursurile organizate. 

 existenţa unor cadre didactice care au derulat 
proiecte online ce pot constitui modele de bună 
practică. 

 colaborări eficiente cu unităţile şcolare, cu 
instituţiile publice şi cu partenerii sociali. 

 încadrarea cu cadre didactice calificate, cu gradele 
didactice definitiv, II, I şi masterat şi doctorat. 

 existenţa documentelor de proiectare care au 
stabilite priorităţile şi obiectivele specifice 
compartimentului. 

 asigurarea resurselor materiale şi umane.  

 relaţiile interpersonale existente favorizează 
crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ, 
ce contribuie la dezvoltarea competenţelor de 
comunicare şi la creşterea calităţii actului 
educaţional 

 

 
1. Oferta educationala Palatul Copiilor  Piatra Neamţ,  an scolar 2020-2021 

Nr. 
crt 

DENUMIRE CERC 
NR. 

ELEVI 
GRUPE OBERVAȚII 

A. PALATUL COPIILOR    PIATRA NEAMŢ    

1 Educație pentru cetățenie democratică 43 3  
obligativitate 

director 

2 Tenis de masă 135 9  

3 Relații internaționale 135 9  

4 Creație confecții 135 9  

5 Teatru de păpuși/marionete 120 9  

6 Ecologie 120 8  

7 Dans popular 180 9  

8 Pictură/desen 270 18  

9 Dans contemporan/ modern 144 9  

10 Șah 135 9  

11 Orientare turistică   135 9  

12 Muzică ușoară vocal-instrumentală 108 9  

 A. TOTAL   1660 110  

B. CLUBUL COPIILOR BICAZ    

13 Carting 108 8  

14 Educație rutieră 180 12  
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15 Muzică vocal-instrumentală 135 9  

16 Matematica aplicată în tehnica de calcul 120 8  

 B. TOTAL 543 37  

A+B TOTAL GENERAL 2203 147  

 
Nr. 
Crt 

Unitatea de învățământ Tip 
unitate 

Număr 
total 

norme 
didactice 

din care: Grad 
didactic I 

Grad 
didactic 

II 

Defini-
tivare 

Debutant 

Titulari Suplinitori 

1. Palatul Copiilor  
Piatra Neamt 

PJ 
 

13 12 1 9 1 2 1 

2. Clubul Copiilor Bicaz AR 4 3 1 2 0 1 1 

 TOTAL  17 15 2 11 1 3 2 

 
În  anul şcolar 2020-2021 la  Clubului Copiilor Roman oferta educațională a fost următoarea: 

Nr. crt. Denumire cerc Numele şi prenumele 
coordonatorului de cerc 

Situaţia încadrării Funcţia 

1. Arta decorativă Carp Monica titular profesor 

2. Muzică vocal-instrumentală Dima Anda titular profesor 

3. Pictură Prisacaru Cristinel titular profesor 

4. Informatică Țintă Corina titular profesor 

5. Carting Gheorghiță Magdalena titular profesor 

6. Gimnastică ritmică Diaconu Marius Suplinitor calificat profesor 

7. Şah Vieru Florinel titular profesor 

8. Orientare turistică Boloca Ilie obligaţie normă director 

9. Grafică 3D Varniote Corneliu plata cu ora personal asociat profesor 

 
Oferta Educațională Clubul Copiilor Târgu Neamț, 2020 – 2021 

Nr.crt. Denumire   cerc Nr. 
grupe 

Nr. 
elevi 

            Din care          Din care 

     începători avansaţi 

    Nr.grupe Nr.elevi Nr.grupe Nr.elevi 

1. ARTĂ TEXTILĂ 8 120 6 90 2 30 

    Artă textilă     15 elevi 6 90 5 75 1 15 

    Confecţii-subprofil 15 elevi 2 30 1 15 1 15 

2. FOTOCINECLUB 4 60 3 45 1 15 

      Fotocineclub    15 elevi 3 45 3 45 0 0 

 Informatica-subprofil  15 elevi 1 15 0 0 1 15 

3. MUZICA FOLK 9 102 6 68 3 34 

     Muzica folk    14 elevi 6 84 4 56 2 28 

     Pian-subprofil  6 elevi 3 18 2 12 1 6 

4. PICTURA 9 135 8 120 1 15 

     Pictură    15 elevi 6 90 5 75 1 15 

     Design-subprofil 15 elevi 2 30 2 30 0 0 
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     Informatica-suprofil  1 15 1 15 0 0 

5. PROTECŢIA MEDIULUI 9 135 8 120 1 15 

    Protecţia mediului   15elevi 6 90 5 75 1 15 

    Etnografie   15 elevi 3 45 3 45 0 0 

6. SANITARII PRICEPUŢI 9 133 7 104 2 29 

    Sanitari   15 elevi 6 90 5 75 1 15 

    Mandoline     14 elei 2 28 1 14 1 14 

   Foto    15 elevi  1 15 1 15 0 0 

7. ECOTURISM 8 127 6 94 2 33 

    Ecoturism    15 elevi    5 75 4 60 1 15 

   Dans  popular  18 elevi 2 36 1 18 1 18 

   Dans modern    16 elevi 1 16 1 16 0 0 

8. CANTO  POPULAR  ȘI 
CLASIC 

5 70 4 56 1 14 

 Canto popular  și clasic  14 
elevi 

5 14 4 56 1 14 

9. FOTOCINECLUB 
Rezervare director 

4 60 4   60 0 0 

            TOTAL 65 942 52 757 13       185 

 
 
În  anul şcolar 2020-2021 la  Clubului Copiilor Săbăoani oferta educațională este următoarea: 

Nr. 
Crt. 

Denumire cerc Numele şi prenumele 
coordonatorului de 

cerc 

Situaţia 
încadrării 

Funcţia 

1. Muzică populară 
-vocală 
-instrumentală 

Postolache Ioan titular profesor 

2. Artă textilă 
-pictură pe sticlă 
-podoabe din mărgele 
-împletituri din sfoară 

Miron Cristina obligaţie normă director 

3. Tapiserie 
-tapiserie la gherghef 
-tapiserie cu acul 
-cusături populare șimgoblenuri 

Robu Maria titular profesor 

4. Informatică Mihăilă Maria titular profesor 

5. Gimnastică ritmică 
-dansuri moderne 
-gimnastică ritmică 

Zamfiroi Mihaela titular profesor 

7. Agrobiologie 
-protecția mediului 
-prietenii pompierilor 

Petruț Maria titular profesor 

8. Sanitarii pricepuși Țilică Ioan  profesor 
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Premii : 
Palat și Cluburi ale Copiilor 

Concurs Premiul I Premiul II Premiul III Mențiune Premiu 
special 

-Concursul internaţional “Formidabilii”, 
ediţia a XXIV-a, concurs cuprins în 
CAEN fără finanţare MEC, poziţia 136 

2 2 4   

-”Culorile Toamnei”, concurs 
international de fantezie şi 
îndemânare Lipova, Arad 

1     

”Formidabilii”, concurs 2 1    

“Omul  şi Natura”, simpozion naţional 2 1    

“Fantezie şi culoare în lumea 
copiilor”, concurs interjudeţean 

1 1    

Generaţia ECO TERRA, concurs 
naţional 

 1    

Concurs on-line „Ornamente de Crăciun”, 
CSEI „Delfinul” , decembrie 2020 

  1   

Festival/Conurs interjudețean de muzică 
folk „Cetatea Veche ”, C.C Rădăuți, 
31octombrie 2020 

2  1   

Concurs  de creație artistico-plastică 
„Primăvara ca o poveste”,  Grădinița nr.2 
Aiud, octombrie 2020 

1 1 1   

Concurs  de creație artistico-plastică 
„Primăvara ca o poveste”,  Grădinița nr.2 
Aiud, octombrie 2020 

2 2    

Concurs Național-Arcade-Galați    1 3 

Concurs Regional Creativ Art  
Suceava 

1 2 2 3  

Concurs Internațional-Chișinău 3 1    

Concurs interjudețean de  
Informatică-Făgăraș 

  1 1 1 

Concurs Național karting 3 2 3 8  

Concurs Regional karting 3 4 3 5  

TOTAL PREMII 23 18 16 18 4 
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Propuneri pentru anul școlar 2021-2022 : 

 În funcție de evoluția pandemiei de Coronavirus-19, cadrele didactice din Palatul Copiilor Piatra Neamț își 

propun să participe cu elevii cursanți la cât mai multe manifestări organizate de către administrația municipiului, să 

atragă în continuare elevii la activitățile cercurilor, să participe la concursuri și întreceri organizate de alte instituții din 

țară, motivând astfel frecventarea cursurilor de către elevi, vor elabora și organiza competiții la nivel local, județean, 

regional și național, identificând sponsori și susținători ai acestor manifestări, participând, dacă se vor aproba, la 

activitățile cuprinse în CAEN și CAER. Vom continua colaborarea instituțiilor de profil din județ și vom întreprinde 

acțiuni comune cu alte instituții asemănătoare din regiunea noastră și din țară . 

Prioritatea stringentă a actualei etape o constituie dezvoltarea instituţională a cluburilor, constând   într-un 

ansamblu de demersuri susţinute şi coordonate care vizează: 

 Dezvoltarea statutului şi imaginii clubului în viaţa comunităţii.  

Clubul Copiilor trebuie să fie centrul de educaţie extraşcolară pentru copiii din localitate şi zona    limitrofă. 

Se înţelege că acesta trebuie să se impună în viaţa comunităţii ca centru de atracţie şi opţiune pentru elevi, ca spaţiu 

educativ atractiv şi efervescent, ca alternativă educaţională complementară activităţii şcolare. Realitatea socio-

umană actuală dar și situația pandemică cauzată de Coronavirus impune asumarea unui nou stil de gândire, o nouă 

mentalitate.  

În sistemul actual, tot mai diversificat al alternativelor educaţionale, Clubul Copiilor trebuie să se impună cu o 

ofertă educaţională credibilă, tentantă.    

 Importantă este, în acest context, calitatea ofertei educaţionale, adică ce anume oferim: profiluri de cercuri şi 

activităţi, calitatea prestaţiilor didactice, baza materială, oportunităţi de formare şi dezvoltare pentru elevi, 

facilităţi, climat socio-afectiv, întâmpinarea aşteptărilor copiilor, părinţilor şi ale comunităţii. 

 Atragerea de fonduri pentru dotarea cercurilor cu materiale didactice necesare precum şi cu mobilier 

pentru buna desfăşurare a procesului instructive educative. 

 Asigurarea frecvenţei este sarcina statutară a fiecărui cadru didactic şi care îi justifică activitatea. 

Asigurarea efectivelor de elevi conform normativelor presupune: completarea grupelor conform planului de 

şcolarizare şi menţinerea elevilor la activităţi pe parcursul anului şcolar. 
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Prioritățile asumate  la palat și cluburi ale copiilor în anul școlar 2021 - 2022 

A. Management instituţional:  

  Asigurarea unui management strategic şi operaţional modern şi democratic la nivelul organizaţiei;  

  Creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare; 

  Gestionare eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

  Gestionarea imaginii instituţiei; 

  Asigurarea circulaţiei optime a informaţiei şi respectarea strictă a legislaţiei în vigoare;  

  Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social;  

  Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi – părinţi - comunitate locală) faţă de activitatea 

didactică din unitatea şcolară. 

 

B. Management educaţional:  

  Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii;  

  Evaluarea şi popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare;  

  Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi 

asigurarea calităţii în învăţământ;  

  Definirea şi promovarea ofertei educaţionale; 

  Iniţierea şi promovarea unor programe complexe educative şi a unor parteneriate la nivel local, regional, 

naţional şi internaţional; 

  Menţinerea şi creşterea capacităţii de relaţionare a unităţii de învăţământ cu autorităţile locale, I.S.J. Neamț, 

comunitatea locală; 

  Aplicarea corectă şi consecventă a principiilor managementului educaţional; 

  Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a şcolii; 

 

C. Managementul calităţii:  

  Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor 

precum şi standardele de calitate;  

  Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii de către structurilor responsabile cu evaluarea internă 

a unităţii;  

  Optimizarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului de învăţământ. 

 

2. Direcții de acțiune 

 Proiectarea activităţilor de învăţare pentru valorizarea spiritului creativ al elevilor;  

 Iniţierea şi dezvoltarea activităţilor de învăţare inter-cercuri/ateliere; 

 Derularea de proiecte parteneriale şcoală – palat/club al copiilor; 

 Iniţierea de programe parteneriale şcoală – palat/club al copiior pentru reintegrarea copiilor care au 

abandonat şcoala;  

 Integrarea unui număr cât mai mare de elevi în proiecte educaţionale prin realizarea unei oferte 

educaţionale parteneriale atrăgătoare;  

 Dezvoltarea proiectelor de voluntariat educaţional; 

 Dezvoltarea proiectelor de dezvoltare comunitară. 
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 3.6.4. CSS 

Cluburi sportive școlare  

În județul Neamț funcționează un club sportiv școlar independent și două incluse în cadrul liceelor cu program 

sportiv.  

C.S.Ş. Târgu-Neamţ cu sediul în Târgu-Neamț, str. B-dul Ștefan cel Mare, nr. 88 își desfășoară activitatea în:  

- 1 teren sintetic pentru tenis de câmp - propriu; 

- 1 teren de zgură de jocuri sportive și tenis de câmp - propriu; 

- 1 teren de zgură acoperit de jocuri sportive și tenis de câmp - propriu; 

- o sală de sport a Colegiului Național ,,Ștefan cel Mareˮ Târgu-Neamț - fără chirie; 

- stadion - primit în administrare de la Primăria Municipiului Târgu-Neamț; 

- 60 locuri cazare/masă în incinta clubului; 

- două microbuze (16+1). 

Clubul funcționează cu: 

- 5 grupe de atletism (4Î+1A); 

- 8 grupe de handbal (7Î+1A); 

- 10 grupe de fotbal (8Î+2A); 

- 2 grupe de tenis (1Î+1A); 

- 2 grupe de baseball (1Î+1P). 

 

L.P.S. - C.S.Ș Piatra-Neamț cu sediul în Piatra-Neamț, str. Dragoș Vodă, nr.15 A își desfășoară activitatea în:  

- sala Polivalentă pentru antrenamente la disciplinele sportive handbal, volei - cu chirie; 

- sala clubului sportiv Ceahlăul Piatra-Neamț pentru antrenamente la disciplinele sportive handbal, volei, fotbal 

- cu  chirie; 

- sală de sport cu sediul în Piatra-Neamț, Str. Obor nr.12 pentru antrenamente la disciplinele sportive handbal, 

volei, fotbal, atletism, schi alpin, cu teren bitum în suprafață de 800 mp - proprie; 

- 58 locuri de cazare; 

- două microbuze (16+1). 

 

L.P.S. - C.S.Ș Piatra-Neamț funcționează cu: 

- 4 grupe de atletism (1Î+1A+2P); 

- 22 grupe de handbal (11Î+4A+7P); 

- 25 grupe de fotbal (13Î+4A+8P); 

- 13 grupe de volei  (7Î+2A+4P); 

- 3 grupe de schi aplin (3Î); 

- 1 grupă de canotaj (1P). 

 

L.P.S. - C.S.Ș Roman cu sediul în Roman, str. Tineretului nr. 24 își desfășoară activitatea în:  

- 4 săli de sport pentru antrenamente la disciplinele sportive fotbal, handbal, judo, atletism, lupte, baseball - 

proprii; 

- 4 terenuri de sport acoperite cu suprafață sintetică pentru antrenamente la disciplinele sportive fotbal, atletism, 

handbal - proprii; 

- 1 teren de sport bitum pentru antrenamente la disciplina handbal - propriu; 
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- sală polivalentă - prin protocol de colaborare cu Primăria Municipiului Roman - fără chirie; 

- stadion - primit în administrare de la Primăria Municipiului Roman; 

- o sală de forță cu o suprafață 160 mp - proprie ; 

- 60 locuri cazare/masă în incinta clubului; 

- două microbuze (16+1, 29+1). 

 

L.P.S. - C.S.Ș Roman funcționează cu: 

- 11 grupe de atletism (6Î+3A+2P); 

- 19 grupe de handbal (9Î+6A+4P); 

- 11 grupe de fotbal (6Î+3A+2P); 

- 10 grupe de tenis (5Î+3A+2P); 

- 4 grupe de baseball (2Î+1A+1P); 

- 3 grupe de lupte (1Î+1A+1P). 

 

Activitatea de performanță  

În cadrul unităţilor sportive de performanţă, fiecare profesor a implementat măsuri adecvate, pentru ca toți 

elevii cuprinși în grupele de lucru să aibă acces la scheme de învățare la distanță și au identificat soluții care să facă 

posibilă continuarea activității sportive. Tranziția de la un scenariu la altul s-a realizat într-un mod optim, s-a constituit 

un orar adecvat, iar în prima parte a semestrului II unele discipline sportive au participat în competiții.   

A fost realizată monitorizarea grupelor de începători la nivelul unităţilor de învăţământ cu program sportiv 

integrat şi suplimentar. Unităţile vocaţionale au prezentat planuri de monitorizare a acţiunilor întreprinse, cu 

responsabilităţi, termene şi evaluări.  

Obiectivele de instruire urmărite: 

- definitivarea selecției;  

- clasificări cât mai bune la campionatele de pregătire; 

- performanțe specifice în funcție de disciplina sportivă și proba practicată la competiția de obiectiv.  

 

Rezultate obținute de elevii sportivi la competițiile naționale și internaționale 

Disciplina/ 

ramura de 

sport  

Unitatea de 

învățământ 

(structura 

sportivă) 

Grupe 

de performanță 

Denumirea/categoria de vârstă Total 

general  

Număr 

de 

grupe 

Număr de 

elevi 

sportivi 

Denumire categorie 

de vârstă 

Locuri 

I II III 

Atletism  C.S.Ş. 
Târgu-Neamţ  

0 0 Campionatul național 
C1, C2, U20 

3 1 2 6 

Cupa României U20 1 - - 1 

Campionatul național 
de cros U18, U20 

- - 2 2 

Campionatul 
Balcanic de Marș 

- 1 - 1 

L.P.S. - 
C.S.Ș Piatra-
Neamț 

2 34 Campionatul național 
U18, U20 

- 1 2 3 

Campionatul național 
de alergare montană 

2 1 1 4 
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Disciplina/ 

ramura de 

sport  

Unitatea de 

învățământ 

(structura 

sportivă) 

Grupe 

de performanță 

Denumirea/categoria de vârstă Total 

general  

Număr 

de 

grupe 

Număr de 

elevi 

sportivi 

Denumire categorie 

de vârstă 

Locuri 

I II III 

U20 

Campionatul 
Balcanic de la 
Istambul 

- - 2 2 

L.P.S. - 
C.S.Ș 
Roman 

2 27 Campionatul național 
de aruncări lungi C1, 
C2, U20, U23 

- 4 1 5 

Campionatul național 
U23  

3 3 1 7 

   Campionatul 
Balcanic U20 

- - 1 1 

   Campionatele 
internaționale ale 
României  

- - 1 1 

Baseball  L.P.S. - 
C.S.Ș 
Roman 

1 16 Cupa României  
- 1 - 1 

Canotaj L.P.S. - 
C.S.Ș Piatra-
Neamț 

1 19 Campionatul național 
J1, J2 

6 2 5 13 

Campionatul 
Balcanic, J II 

- 1 - 1 

Total general  6 96  15 15 18 48 

 

3.7. Relația cu mass-media  

 

Priorităţile asumate în anul şcolar 2020-2021 

 Realizarea unui plan de publicitate și vizibilitate instituțională pentru promovare în spațiul public, plan care oferă 

o imagine realistă a activităților și rezultatelor, la nivelul instituției, a unităților școlare și a partenerilor 

educaționali. 

 Implementarea planului de publicitate. 

 

Obiective de comunicare asumate 

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

Obiectivul a vizat:  

 Participarea în cadrul unor emisiuni TV a inspectorului şcolar general, a inspectorilor generali adjuncţi şi a 

inspectorului de imagine al ISJ pe teme prioritare şi de actualitate din învăţământul nemţean. 

 Informarea presei cu informaţii de interes public din viaţa şcolilor şi din activităţile curente ale ISJ Neamţ. 

 Organizarea de evenimente de presă: interviuri, conferinţe de presă, mese rotunde, întâlniri de lucru, ș.a. 

Interviurile sunt organizate, de regulă, la sediul ISJ, cu participarea inspectorului şcolar general, a 
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inspectorilor şcolari generali adjuncţi, iar în cazul conferinţelor de presă, toată media locală şi regională este 

invitată prin e-mail grup de presă sau prin fax. 

 Mediatizarea exemplelor de bună practică a proiectelor din şcoli, diseminarea informaţiilor primite pe diferite 

căi (site ISJ Neamţ, campanii de diseminare pe anumite evenimente). 

 Reprezentarea ISJ Neamţ în diferite activităţi şi manifestări judeţene organizate în colaborare cu instituţiile 

descentralizate interesate de educaţie, de protecţia şi sănătatea copiilor. 

2. Eficientizarea comunicării în interiorul instituţiei 

       Obiectivul a vizat:  

 Preluarea şi colectarea datelor de la activităţile desfăşurate  de inspectorii şcolari în scopul promovării 

acestora în beneficiul instituției și al partenerilor acesteia. 

 Purtătorul de cuvânt colectează comunicatele elaborate in cadrul săptămânii de lucru le analizează și le 

transmite spre aprobare inspectorului școlar general pentru a fi postate pe site-ul www.isjneamt.ro.   

 Purtătorul de cuvânt împreună cu inspectorii școlari promovează pe site-ul ISJ Neamț activitățile la care au 

participat, evenimentele publice din cadrul unităților școlare, activitățile comune cu partenerii educaționali, 

realizează campanii de promovare a activităților desfășurate în cadrul olimpiadelor/concursurilor școlare, 

activitățile organizate de MEN în teritoriu. 

3. Asigurarea comunicării cu directorii unităţilor şcolare 

Obiectivul a vizat: 

 Informarea directorilor din unitățile școlare cu privire la promovarea activităţilor /evenimentelor atât la nivelul 

școlii cât și la nivelul partenerilor educaționali și la nivelul comunității.     

 Colaborarea cu directorii unităţilor şcolare şi consilierii educativi din şcoli, care sunt direct interesaţi de 

promovarea unei imagini corecte a şcolii nemţene în comunitatea locală dar și pe plan național. 

 Organizarea de campanii periodice de informare asupra oportunităților oferite de rezultatele obținute de 

elevii școlii în concursurile școlare, competiții specifice, în scopul de a informa actorii interesaţi din 

comunitatea școlară și din comunitatea locală despre activitățile ce urmăresc combaterea fenomenului de 

părăsire timpurie a școlii. 

 Colaborare şi acces la informaţie pentru alte instituţii interesate de educaţie şi realizarea de activităţi comune 

în beneficiul direct al copiilor. 

4. Eficientizarea comunicării cu reprezentanţii mass-media 

          Obiectivul a vizat: 

 Colaborarea cu reprezentanţii mass-media pe plan local şi naţional. 

 Comunicare directă cu mass-media. 

 Relaţii cu publicul desfășurate conform programului de audienţe şi a programului de lucru cu publicul. 

 Dezvoltarea de relații cordiale și corecte cu parteneri de comunicare: presa scrisă și TV, grupuri de lucru, 

asociații profesionale, organizații nonguvernamentale, persoane publice, jurnaliști, instituții de cultură etc. 

 

Grupul țintă al activității de promovare și publicitate 

Beneficiarii direcți ai activităților de promovare și publicitate în spațiul public sunt: 

 mass-media și colaboratorii pe domeniul comunicare; 

 elevii și părinții din unitățile școlare ale județului Neamț; 

 cadrele didactice implicate în activitățile educaționale și în parteneriatele de colaborare; 

 parteneri educaționali; 

http://www.isjneamt.ro/
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 comunitatea locală, consiliile locale, agenții economici, mediul de afaceri, etc. 

 

Lista instrumentelor utilizate în activitatea de promovare și publicitate: peste 400 comunicate dintre care peste 60 

au fost comunicate de presă, peste 300 de link-uri cu articole despre învățământul din județul Neamț, utilizarea 

maximă a site-ului instituției, afișe evenimente/bannere/ roll-up-uri, și alte materiale de promovare realizate cu ocazia 

unor evenimente educaționale. 

 

Rezultatele activității de promovare și publicitate în spațiul public 

 preluarea tuturor comunicatelor de presă și transformarea acestora în știri pozitive despre sistemul 

educational din județul Neamț; 

 promovarea ofertelor educaționale; 

 colaborarea cu directorii unităţilor şcolare pentru promovarea unei imagini pozitive a şcolii nemţene în 

comunitatea locală, prin mediatizarea unor exemple de bună practică: rezultate elevi, formări profesionale, 

lansări de carte şi revistă şcolară, derularea de proiecte educaţionale; 

 organizarea anuală și promovarea evenimentului “Sărbătoarea școlii nemțene”; 

 dezvoltarea de parteneriate între unităţile şcolare şi trusturi de presă media cu scopul promovării tuturor 

rezultatelor obținute de elevi în activităţile şcolare şi extraşcolare; 

 colaborarea cu autorităţile locale (Consiliul judeţean, Consiliile locale, Primării) în privinţa accesării şi utilizării 

fondurilor structurale pentru reabilitarea şcolilor şi dezvoltarea infrastructurii şcolare; 

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

elevi şi cadre didactice, prin dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu instituţii similare din Uniunea 

Europeană. 

 eficientizarea continuă a modului de comunicare interistituțională. 

 

Concluzii 

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

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

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

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

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

presă/articole de presă care au vizat transmiterea de informaţii de interes public din viaţa şcolilor şi din 

activităţile curente ale ISJ Neamţ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isjneamt.ro/
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CAPITOLUL IV 
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL 

PRIN INSPECŢIE ŞCOLARĂ 
 

4.1. Inspecția școlară – atribut reglator al educației 

 
Obiectivele compartimentului Curriculum decurg din Strategia educațională a Inspectoratului Școlar 

Județean Neamț 2020-2025 şi din Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, 2020-2021. Direcțiile 
de acțiune ale compartimentului Curriculum și inspecție școlară au fost realizate în conformitate cu politica ME și 
Strategia Educațională a ISJ Neamț pentru perioada 2020-2025.  

Lista activităților prioritare a fost întocmită pe baza informațiilor obținute din rapoartele de activitate colectate 
din rapoartele de inspecție tematică realizate pe parcursul anului școlar.  

Astfel, s-a elaborat o tematică de control și consultanță pentru zonele deficitare din județ, inclusiv în perioada 
pandemiei COVID -19, corelată cu obiectivele instituție și reglementările Ministerului Educației.  

 
A. Inspecția tematică reprezintă o activitate de evaluare sau control al unui domeniu particular ale activității 

unităților de învățământ preuniversitar sau al personalului care deservește aceste instituții, în principal, al 
activității cadrelor didactice. În cadrul acestui tip de inspecție s-au realizat activități de consiliere, în raport cu 
obiectivele concrete vizate, în direcția îmbunătățirii continue a activității unității de învățământ. 

  
 Astfel, în cadrul Inspecțiilor școlare tematice s-au întocmit rapoarte/note de control și s-au transmis 
recomandări pentru fiecare obiectiv. S-au cerut conducerilor unităților școlare remedierea și ameliorarea 
disfuncționalităților constatate. 

Au fost monitorizate 156 de unități școlare cu personalitate juridică. 
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Obiectivele urmărite Constatări și aprecieri 

Pregătirea unităților școlare privind aspectele legate 
de prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.  
Existența procedurii privind modul de desfășurare a 
activităților didactice de la nivelul unităților școlare 
conform ghidurilor Școala Altfel. 
Organizarea sălilor de clasă. 
Demersurile realizate de unitățile școlare privind 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 
144/24.08.2020. 
 

Pentru începerea anului școlar 2020-2021 în 
condiții optime unitățile de învățământ din 
județul Neamț s-au pregătit corespunzător 
respectând normele metodologice/legislația în 
vigoare. S-au organizat spațiile care au putut 
fi utilizate în procesul de învățământ, unitățile 
au asigurat materialele de curățenie, 
dezinfecție și igienă. S-au întocmit grafice ale 
accesului elevilor în școală, s-au stabilit 
circuitele funcționale, s-au afișat postere cu 
măsuri de igienă/protecție. Au fost 
achiziționate dispersere/flacoane cu 
dezinfectant și coșuri (cu pedală și capac). 
Activitatea didactică a fost programată într-un 
schimb sau în două schimburi (Colegiul 
Național de Informatică, Școala Gimnazială 
nr. 2. Școala Gimnazială Săvinești etc.). Au 
funcționat în scenariul 1 - 216 unități școlare, 
92 în scenariul 2, o singură unitate școlară în 
scenariul 3 (Liceul ,,Carol Iˮ Bicaz – din cauza  
nefinalizării unor lucrări de reabilitare, corp 
clădire principal). 
S-au depus eforturi pentru dotarea tehnică 
necesară predării online, iar la nivelul fiecărei 
unități școlare s-a realizat o formare inițială în 
vederea utilizării platformelor educaționale.  

Participarea la deschiderea noului an de învățământ 
(14.09.2020). 
Verificarea aspectelor legate de încheierea situației 
școlare pe anul trecut.  
Verificarea modului de aplicare a legislației și a actelor 
normative în vigoare. 
Verificarea corectitudinii completării documentelor 
școlare și a actelor de studii. 

Fiecare unitate școlară a început anul școlar 
cu respectarea tuturor normelor de protecție și 
aplicarea procedurii aferente scenariului. A 
fost respectată legislația în vigoare privind 
încheierea situației școlare, iar documentele 
școlare/actele de studii au fost completate 
corespunzător. 

Verificarea modului de aplicare a legislației și a actelor 
normative privind Ordinul M.E.C. nr. 5487/2020 și 
O.M.S. nr. 1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de 
organizare a activității în cadrul unităților de 
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusului SARS-
CoV-2.   
Monitorizarea aplicării legislației și a actelor normative 
- Ordinul M.E.C. nr. 5545 privind aprobarea 
Metodologiei - Cadru privind desfășurarea activităţilor 
didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 
precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal. 
Monitorizarea respectării Metodologiei privind oferta 

Conducerea unităților școlare a elaborat 
Proceduri operaționale privind pregătirea 
școlii în condiții de siguranță epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS Cov 2, documente prelucrate în 
ședințele Consiliului profesoral.  
 
 
 
Au fost verificate platformele educaționale 
utilizate, registrele C.A. și C.P., dosarele 
personale ale personalului didactic/auxiliar/ 
nedidactic și modul de organizare a 
transportului școlar elevi.  
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CDS/CDL.  
Verificarea modului de aplicare a legislației și a actelor 
normative în vigoare (ROFUIP, ROI, constituirea 
consiliului de administrație).   

 
 
S-au verificat documentele școlare, ROFUIP, 
ROI și modul de constituire a consiliul de 
administrație.   
Au fost primite 9519 de tablete cu abonament  
Internet, predate de către Inspectoratul Școlar 
Județean Neamț, la un număr de 124 de 
unități școlare.  
74 de unități administrative teritoriale au 
achiziționat un număr de 4164 de tablete (fără 
Internet) pe care le-au pus la dispoziția 
elevilor. 
S-au identificat următoarele aspecte: 
 Număr de elevi în locuințe fără curent 

electric: 147. 
  Număr de elevi fără niciun dispozitiv de 

conectare la activitățile online: 2000. 
 Număr de elevi fără abonament Internet: 

2000. 
 
 

Verificarea documentelor de planificare și proiectare 
didactică. 
Verificarea aspectelor legate de desfășurarea și 
evaluarea procesului instructiv-educativ online, față în 
față si hibrid.  
Verificarea modului de aplicare a legislației și a actelor 
normative în vigoare, conform O. M. E. C. nr. 
5487/31.08.2020 și O.M.S. nr. 1494/31.08.2020. 
Verificarea modului de organizare a transportului 
școlar al elevilor. 
 

Monitorizarea notării ritmice si a completării 
documentelor școlare. 
Monitorizarea aplicării Planului de intervenție 
educațională pentru situația desfășurării cursurilor în 
regim online în unitățile de învățământ din județul 
Neamț. 
Implementarea  procedurii operaționale de aplicare a 
Programului Național ,,Școala de acasă” la nivelul 
unității școlare. 
 

Pregătirea unităților școlare privind aspectele legate 
de organizarea și desfășurarea simulărilor la 
examenele naționale, conform O.M.E.C. nr. 
3449/2021 și Procedurii nr. 26335/08.03.2021 privind 
organizarea și desfășurarea, în anul școlar 2020-2021 
a simulării naționale a evaluării naționale pentru 
absolvenții clasei a VIII-a și a probelor scrise ale 
examenului național de bacalaureat. 
Modalitățile de sprijinire a pregătirii elevilor de clasa a 
VIII-a și elevilor de clasa a XII/XIII pentru participarea 
la simularea examenelor naționale. 
Monitorizarea completării opțiunilor elevilor pentru 
proba la alegere la examenul de bacalaureat 2021 
(art. 5 din O.M. nr. 26335/08.03.2021) și asigurarea 
de șanse egale pentru toți elevii. 

 
În urma monitorizării simulărilor examenelor 
de evaluare națională și bacalaureat s-a 
constatat că au fost asigurate condițiile 
organizatorice/de desfășurare/de securitate, 
respectându-se toată legislația în vigoare.  

 
B. Inspecția de revenire în urma inspecțiilor școlare generale. 
În urma inspecțiilor școlare generale realizate în anul școlar 2019-2020, în anul școlar 2020-2021 au fost 

realizate inspecții de revenire, care au vizat îndeplinirea planului de îmbunătățire al activității, ținând cont de 
recomandările făcute în raportul final al inspecției școlare generale. 
Au fost inspectate: 
Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman, 
Școala Gimnazială comuna Bicaz Chei, 
Școala Gimnazială comuna Dămuc, 
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Clubul Copiilor Roman, 
Școala Profesională Adjudeni, comuna Tămășeni,  
Școala Profesională, comuna Valea Ursului. 

 

 4.2. Diagnoza procesului de învățământ din perspectiva ariilor curriculare 

A. EDUCAȚIE TIMPURIE 

 A.1. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei 

a. Resursa umană în anul școlar 2020-2021 

Structura pe grade didactice a cadrelor didactice este:  

 Urban Rural Total 

Necalificați 0 3 3 

Debutanți 28 44 72 

Definitivat 68 68 136 

Gradul 2 37 42 79 

Gradul I 212 187 399 

Total 345 344 689 

 

 
 

b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

Concursul de titularizare: 106 cadre didactice 

 Calificați 

Număr Procent 

< 5,00 12 11,32% 

5,00-5,99 14 13,21% 

6,00-6,99 15 14,15% 

7,00-7,99 28 26,42% 

8,00-8,99 24 22,64% 

9,00-9,99 12 11,32% 

10 1 0,94% 

 106  
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Concursul de suplinire: un cadru didactic calificat, 16 cadre didactice necalificate 

 Calificați Necalificați 

Număr Procent Număr  Procent 

< 5,00 - - - - 

5,00-5,99 1 12,5% - - 

6,00-6,99 - - 3 12% 

7,00-7,99 4 50% 6 24% 

8,00-8,99 1 12,5% 9 36% 

9,00-9,99 2 25% 5 20% 

10 - - 2 8% 

 8  25  

 

A.2. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor  

Aspecte pozitive identificate în cadrul inspecțiilor:  

 Valorificarea în procesul de învățare a experiențelor, achizițiilor anterioare dobândite de copii în familie 

sau  în diverse activități informale; 

 Lucrul în echipă, la nivelul unității școlare, pentru realizarea de instrumente proprii de planificare-

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

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

 Selectarea/elaborarea unor resurse educaționale deschise adaptate activității online, dar și 

particularităților de vârstă; 

 Utilizarea unor metode de lucru online care facilitează procesul de învățare și care sunt adecvate 

conținuturilor învățării și particularităților de vârstă ale copiilor; 

 Elaborarea de către cadrele didactice a propriilor programe opționale în concordanță cu specificul 

grupei, al mediului local/comunității, cât și al societății; 

 Preocuparea pentru îmbunătățirea bazei didactico-materiale prin eforturi proprii; 

 Interesul crescut al cadrelor didactice pentru formarea profesională continuă atât prin grade didactice,  

cât și prin cursuri de formare acreditate și avizate; 

 Creativitatea cadrelor didactice în conceperea și conducerea scenariului didactic, prin crearea unei 

atmosfere de lucru susținute, prin activități de învățare atractive, ce permit copiilor dezvoltarea în ritm 

propriu; 

 Desfășurarea activităților didactice centrate pe asigurarea climatului afectiv și motivațional, punând 

accent pe starea de bine a copilului și individualizarea învățării; 

 Promovarea unor relații interpersonale optime bazate pe respect reciproc, crearea unui climat de 

cooperare între personalul unității și beneficiarii direcți și indirecți; 

 Promovarea unor atitudini tolerante, deschise, de  acceptare și înțelegere firească a raporturilor dintre  

copiii cu nevoi speciale și copiii obișnuiți; 

 Abilitarea cadrelor didactice cu competențe de comunicare, negociere și cooperare, necesare în 

contextul unui învățământ divers, din punct de vedere etnic si cultural; 

 Creativitatea educatoarelor în a căuta soluții pentru a desfășura activitate online, în condițiile lipsei 

dispozitivelor personale pentru copii și a necesității prezenței unui adult; 

 Flexibilitatea în stabillirea orarului pentru activitățile sincron, în funcție de programul părinților. 
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Aspecte identificate în cadrul inspecțiilor care necesită îmbunătățire:  

 Asigurarea accesului la internet în fiecare grădiniță; 

 Dotarea sălilor de grupă cu device-uri necesare desfășurării optime a procesului instructiv-educativ în 

condiții on-line; 

 Formarea cadrelor didactice pe problematica utilizării platformelor, a aplicațiilor digitale pentru 

eficientizarea lecțiilor online; 

 Utilizarea unei comunități pedagogice în care cadrele didactice împărtășesc unele, altora cum să utilizeze 

tehnologia pentru învățământul la distanță și cum să-i implice pe toți preșcolarii în învățare; 

 Sprijinirea cadrelor didactice debutante prin creșterea numărului de activități de consiliere și prin 

distribuirea unor resurse educaționale specifice învățământului preșcolar; 

 Eliminarea discrepanțelor rural-urban prin schimburi de experiență, parteneriate, mese rotunde activități 

extracuriculare comune; 

 Promovarea exemplelor de bune practici în adaptarea Curriculum-ului la particularitățile unor categorii 

speciale de preșcolari (copii cu CES). 

 

Analiza SWOT a disciplinei:  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Desfășurarea activității didactice în baza unui 

curriculum care susține realizarea unui echilibru 

adecvat între învățare și dezvoltarea armonioasă a 

personalității. 

 Posibilitatea adaptării curriculumului la nevoile reale 

ale copiilor prin abordarea intra-/inter-/ 

pluridisciplinară/integrată a învățării, prin 

desfășurarea unor proiecte tematice derulate pe una 

sau mai multe săptămâni. 

 Implementarea unei educații de calitate, datorate, în 

special, resursei umane calificate. 

 Capacitatea de adaptare a cadrelor didactice la 

condițiile predării online,  folosind în proiectarea și 

organizarea activităților diverse platforme 

educaționale, aplicații, resurse educaționale create 

prin eforturi proprii, inclusiv resurse educaționale 

deschise de pe site-ul ISJ Neamț. 

 Utilizarea de metode didactice diversificate, prin 

îmbinarea metodelor tradiționale cu cele activ-

participative, inclusiv în activitatea online. 

 Monitorizarea progresului individual al copiilor prin 

indicatorii comportamentali corespunzători domeniilor 

de dezvoltare, consemnați în fișele standard de 

evaluare. 

 Numărul mare de preșcolari la grupă, mai ales 

în mediul urban,  nu permite centrarea reală pe 

nevoile fiecărui copil, pe exersarea aptitudinilor 

și abilităților individuale pentru a influența 

parcursul educațional al copilului.  

 Coordonarea grădinițelor de către școli, 

conduce la apariția unor  probleme funcționale 

sau de asigurare a dotărilor datorită neacordării 

fondurilor necesare. 

 Neimplicarea educatoarelor în procesul 

decizional de la nivelul şcolilor, prin lipsa 

reprezentării în consiliile de administrație. 

 Lipsa dotării cadrelor didactice cu dispozitive 

digitale, în vederea asigurării continuității în 

derularea procesului instructiv–educativ în 

mediul online. 

 Manifestarea unui interes scăzut a unor cadre 

didactice pentru studierea și aplicarea 

aspectelor curriculumului privind strategiile 

educaționale de asigurare a unui demers 

didactic de calitate. 

 Preocuparea scăzută a unor cadre didactice în 

privința diversificării și îmbogățirii ofertei 

educaționale prin intermediul CDȘ -ului. 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Continuitatea, în mediul nonformal și informal, a 

învățării promovate în activitățile educaționale 

datorită unui parteneriat eficient dintre grădiniță și 

familie. 

 Inițierea și derularea unor proiecte județene în scopul 

asigurării de resurse educaționale și materiale 

igienico-sanitare pentru copiii proveniți din medii 

defavorizate socio-economic, asigurându-se  

continuarea accesului la educație și aplicarea 

măsurilor de igienă impuse de situația actuală. 

 Creșterea numărului cadrelor didactice care s-au 

implicat în proiectele implementate de ISJ Neamț sau 

ME.  

 Sporirea interesului cadrelor didactice calificate de a 

se perfecționa prin obținerea definitivării, a gradelor 

didactice II și I. 

 Preocuparea cadrelor didactice din învățământul 

preșcolar pentru dezvoltarea profesională, cu accent 

pe formarea competențelor digitale.   

 Organizarea unor grupuri de lucru în vederea 

realizării  resurselor educaționale pentru sprijinirea 

cadrelor didactice în aplicarea corectă a 

Curriculumului pentru educație timpurie. 

 Diseminarea insuficientă, la nivelul județului,  a 

exemplelor de bune practici în vederea 

îmbunătățirii actului didactic.  

 Lipsa de pregătire a unor cadre didactice 

pentru desfăşurarea activităţilor didactice 

online. 

 Lipsa de stabilitate a cadrelor didactice 

debutante; 

 Uneori, relaţia cu părinţii nu este bine 

valorificată în sensul stabilirii unei continuităţi 

educaţionale în cadrul familiei. Acestă situaţie   

trebuie mai bine definită prin comunicări 

periodice şi discuţii referitoare la proiectele 

derulate în grădiniţă şi implicarea familiei în 

ceea ce priveşte parteneriatul educaţional în 

sensul colaborării spre binele şi interesul 

copiilor. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Disponibilitatea unui număr considerabil de cadre 

didactice de a desfășura cu preșcolarii activități 

didactice în sistem online, utilizând resurse digitale 

proprii. 

 Existența unor schimburi de experiență reale între 

cadrele didactice pe diverse grupuri profesionale în 

mediul online. 

 Colaborări eficiente între unitățile școlare, cu agenții 

economici, cu partenerii sociali, evidențiate printr-un 

număr mare de parteneriate educaționale locale, 

județene, naționale. 

 Organizarea de programe de formare continuă de 

către CCD Neamț sau alți furnizori, în sprijinul  

formării  competențelor digitale ale cadrelor didactice  

necesare în procesul educativ în sistem online. 

 Disponibilitatea părinților de a susține continuarea 

activității preșcolarilor în sistem online, cu dispozitive 

 Slaba implicare a unor comunităţi locale în 

crearea bazei materiale optime pentru 

desfăşurarea unui  proces didactic  modern. 

 Bilanțul demografic negativ cu implicații în 

scăderea numărului de copii și, implicit, 

redimensionarea rețelei școlare. 

 Dotarea insuficientă a grădinițelor și a cadrelor 

didactice cu dispozitive digitale pentru 

continuarea activității didactice online. 

 Implicarea scăzută a unor părinți, din motive 

obiective (mai mulți școlari în familie, programul 

de serviciu, lăsarea copiilor în grija bunicilor), în 

participarea  la activitățile online cu preșcolarii.  
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

digitale personale. 

 Sprijinirea copiilor provenind din medii sociale 

defavorizate prin programe guvernamentale sau prin 

proiecte ale unor asociații non-guvernamentale. 

 

A.3. Concursuri școlare 

 Concursuri desfășurate în anul școlar 2020-2021 

 Datorită perioadei de pandemie, multe dintre concursurile adresate preșcolarilor nu s-au mai organizat, iar 

unele au fost desfășurate doar  online. Cu toate acestea, se observă o participare destul de bună a preșcolarilor din 

județ la concursurile de profil: 

Concursul 
Număr copii participanți 

Urban Rural Total 

Concursul Internațional Discovery-Descoperă Lumea! 117 60 177 

Concursul Național Tim Tim Timy 69 127 196 

Concursul Național Formidabilii 264 120 384 

Concursul Național Academia Junior 63 46 109 

Proiectul Transnational Ursuletul de pluș 49 11 60 

Concurs Național  Eminescu-culoare si cuvânt 50 4 54 

Concurs Național Bucuriile iernii 10 66 76 

Concurs Național Ars Ludica 28 12 40 

Concurs Național  Super Piticot 129 95 224 

Concurs Național Amintiri din copilărie 312 127 439 

Concurs Național Micii Olimpici 268 108 376 

Concurs Național Patrula Eco 46 41 87 

Concurs Național Micul isteț 198 65 263 

Concurs Național Cei șapte ani de acasă 37 31 68 

Concurs Național Obiceiuri de iarnă în imaginația copiilor 47 11 58 

Concurs Național Feeria iernii 36 28 64 

Concurs Național Drepturile copiilor- Cea mai mare lecție din lume 23 16 39 

Concurs Național Exploratori în lumea emoțiilor 197 19 216 

Concurs Național Star Kids 164 73 237 

 

A.4. Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

Conferințe/mese rotunde/simpozioane 
Număr cadre didactice participante 

Urban Rural Total 

Conferințe județene/ interjudețene - 2 2 

naționale 152 26 178 

internaționale 91 31 122 

Simpozioane județene/ interjudețene 84 36 120 

naționale 81 41 122 

internaționale 43 32 75 
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A.5. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022 

 Creșterea calității procesului de învățământ prin utilizarea metodelor moderne de predare–învățare–evaluare 

diferențiate și realizarea de activități asistate de tehnologie și internet în concordanță cu nevoile educative 

ale fiecărui copil de vârstă antepreșcolară și preșcolară; 

 Compatibilizarea educației timpurii desfășurate la nivelul județului cu sistemele europene, prin sporirea 

accesului la educația de calitate, prin asigurarea politicilor de echitate socială și a egalității șanselor în 

vederea diminuării riscului de abandon școlar și de analfabetism funcțional;  

 Desfășurarea unor activități extracurriculare/proiecte pentru sănătate/educație pentru valori/educație cultural-

artistică și științifică/educație ecologică/educație prin sport/educație rutieră/stimularea interesului pentru 

lectură care presupun și varianta online sau participare indirectă; 

 Elaborarea și implementarea de programe/ proiecte/activități de abilitare curriculară pentru educația timpurie, 

cu accent pe: proiectare curriculară, evaluare, educație parentală, educație incluzivă, comunități care 

educă/învață, educație pentru valori etc. în parteneriat cu centrele de formare județene (CCD); 

 Crearea, la nivelul județului, a unei comunități pedagogice în care cadrele didactice să facă schimb de bune 

practici în aplicarea curriculumului pentru educație timpurie, atât în desfășurarea activităților față în față, cât 

și în activitățile la distanță;  

 Consilierea directorilor pentru a înțelege importanța educaţiei timpurii și pentru a identifica resurse care să  

faciliteze accesul tuturor grădinițelor la rețeua de internet și pentru dotarea acestora cu device-uri. 

 

B. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

B.1. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei 

a. Resursa umană în anul școlar 2020-2021 

  Urban Rural Total 

Debutanți 13  45  58 

Definitivat 36  85 121 

Gradul II 20   59 79 

Gradul I 262 422 694 

Personal necalificat 19 5 24 

TOTAL 350 616 976 
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b. Numărul cadrelor didactice de la învățământul primar care au susținut concursul național pentru 

ocuparea posturilor didactice – 2021 

 Număr candidați înscriși -115 

 Număr candidați prezenți - 92 

 Număr candidați absenți - 23 

 Număr candidați retrași – 11 

 

Note <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 Note de 10 
Total lucrări 

evaluate 

19 34 10 13 4 1 - 81 

     

 
 

Numărul candidați înscriși  la concursul organizat la nivelul județului pentru ocuparea posturilor/ 

catedrelor rămase  vacante - 6 septembrie 2021 

 Număr candidați calificati înscriși - 30 

 Număr candidați calificati absenți -  2 

 Note <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 
Note de 

10 

Total lucrări 

evaluate 

0 12 6 7 3 - - 28 

 Număr candidați necalificati înscriși - 34 

 Număr candidați necalificati absenți - 3 

Note <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 Note de 10 
Total lucrări 

evaluate 

2 3 6 9 4 7 - 31 

 

B.2. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor:  

Aspecte pozitive: 

 Majoritatea cadrelor didactice au înțeles importanța contextului educaţional și au creat situații de învățare în 

care strategiile didactice activ-participative potrivite au fost adaptate la nivelul formelor de organizare, al 

ritmului de lucru specific învățării online, având în vedere dificultățile tipice în învățare, orarul individual de 

activitate, ritmul individual de lucru al copiilor etc. 
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 Cadrele didactice asistate au organizat eficient clasele virtuale pe platformele agreate G Suite for Education, 

Microsoft Teams, cei mai mulți dintre ei dovedind reale calități în a proiecta și utiliza strategii didactice 

corespunzătoare învățământului online. 

 S-a constatat preocupare pentru folosirea în mod judicios a resurselor educaționale online, a metodelor 

activ-participative. S-a observat antrenarea tuturor elevilor la activitate. Elevii au primit feedback permanent.  

 Cadrele didactice au adaptat activitățile didactice acestui tip de învățare, dovedind faptul că s-au preocupat 

de propria formare, participând la cursuri de formare organizate pentru dobândirea/perfecționarea 

competențelor necesare pentru predarea online. 

 Concentrarea în mare măsură, în perioada online, pe  elementele curriculare esențiale. 

 Curriculum predat/aplicat la clasele din ciclul primar este cel prevăzut de programele școlare în vigoare și 

este adaptat, în cele mai multe situații, în funcție de nevoile elevilor, 

 Resursele educaționale au fost diverse și adaptate nivelului de vârstă și posibilităților de învățare ale elevilor, 

cât și competențelor selectate. 

 Demersul didactic a fost adaptat, în cele mai multe cazuri, la potențialul și ritmul colectivului clasei/ 

individual. 

 Au fost folosite toate cele trei forme de evaluare: inițială, formativă și sumativă în vederea determinării 

nivelului de pregătire a elevilor în diferite etape ale procesului instructiv-educativ. 

 Elevii sunt receptivi, dornici de cunoaștere, comunicativi, implicați în luarea deciziilor.  

 Utilizarea, de către cadrele didactice, a manualelor digitale şi, în consecinţă, a mijloacelor de învăţământ 

moderne care sporesc atractivitatea şi calitatea actului didactic. 

 Portofoliile învăţătorilor sunt, în general, bine organizate şi compartimentate, conform recomandărilor 

inspectorului şcolar de specialitate. 

 Sălile de clasă sunt amenajate corespunzător şi constituie un ambient plăcut de desfăşurare a activităţilor 

instructiv-educative. 

 

Aspecte ce trebuiesc îmbunătățite: 

 Elaborarea de programe specifice pentru elevii care fac parte din grupurile vulnerabile. 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru asigurarea caracterului practic-aplicativ al conținuturilor care valorifică 

experiența viață al elevilor și stârnesc interesul acestora pentru cunoaștere. 

 Asimilarea și dezvoltarea tehnicilor de diferențiere pedagogică în cadrul activităților didactice, în clasă și 

online (din punctul de vedere al resurselor didactice utilizate, al timpului alocat învățării, al evaluării). 

 Diferențierea temelor pentru acasă, în funcție de nivelul de aprofundare a conținuturilor și de nivelul de 

dezvoltare cognitivă a elevilor. 

 Integrarea, în demersul didactic, a unor metode de evaluare precum: autoevaluarea, evaluarea reciprocă, 

proiectul. 

 Centrarea evaluării elevilor pe competențe. 

 Evitarea folosirii resurselor online care nu sunt relevante pentru dezvoltarea competențelor elevilor și care nu 

sunt coerente din punctul de vedere al impactului asupra învățării elevului. 

 Asigurarea flexibilității în desfășurarea activităților față în față/online, înțelegând prin aceasta că fiecare 

cadru didactic va reflecta asupra noului context social și va aborda cu deschidere setul de reguli aplicate în 

interacțiunea cu elevii. 
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 Împărtășirea, de către învățători, a lecțiilor proiectate online pentru a oferi sprijin/idei colegilor; partajarea 

resurselor create/identificate. 

 Dezvoltarea competențelor de literație prin organizarea de laboratoare de literație în cadrul tuturor școlilor. 

   

 

 Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării  

procesului instructiv-educativ; 

 documente proiective concepute și redactate în 

concordanță cu politicile și strategiile Ministerului 

Educației, analizate și evaluate periodic, constituind 

instrumente utile de lucru; 

 în cele mai multe situații, întocmirea documentelor de 

planificare şi proiectare didactică s-a făcut în 

concordanţă cu programele şcolare în vigoare și au 

fost adaptate la particularităţile intelectuale al elevilor; 

 cunoaşterea şi respectarea curriculumului de către  

majoritatea învăţătorilor/institutorilor/profesorilor 

pentru învăţământul primar; 

 corelarea corespunzătoare a obiectivelor propuse 

pentru realizarea competenţelor specifice cu 

strategiile didactice şi cu metodele evaluative 

aplicate în diverse etape ale procesului instructiv-

educativ; 

 utilizarea unor metode și procedee didactice, 

compatibile cu sarcinile de predare propuse, 

facilitând, în cazul majorităţii disciplinelor, implicarea 

activă  a elevilor în procesul de predare-învăţare-

evaluare; 

 orientarea gândirii elevilor în vederea producerii 

înţelegerii informaţiei şi aplicării acesteia în contexte 

noi, conferind lecţiilor un caracter practic-aplicativ; 

 utilizarea unor mijloace de învăţământ care 

facilitează procesul de învăţare şi care sunt adecvate 

contextului  învăţării şi particularităţilor de vârstă ale 

elevilor, în condițiile învățării online; 

 participarea cadrelor didactice la stagii de formare, 

webinarii, în vederea formării competențelor digitale; 

 crearea unui număr mare de resurse educaționale 

deschise, la nivelul disciplinei; 

 număr mare de elevi care dispun de dispozitive și 

 număr mare de cadre didactice necalificate; 

 slaba eficiență a activităților online, ca 

urmare a lipsei unui program organizat, a 

slabei armonizări la nivelul unității de 

învățământ, a inexistenței unei platforme 

educaționale la nivelul întregii școli, a lipsei 

unei strategii coerente de monitorizare 

internă a școlii online; 

 dificultăți în selectarea unor resurse digitale 

de calitate;  

 dificultăți în contextualizarea învățării, slaba 

valorificare a experienţei de viaţă a elevilor în 

procesul de învăţare, a achiziţiilor dobândite 

de elevi în familie, în diverse activităţi 

informale;  

 abordarea în mică măsură a demersului 

didactic prin raportare la experiențe cotidiene 

și la condițiile specifice formării gândirii 

critice; 

 diferențierea învățării; insuficienta adaptare a 

curriculumului la particularităţile unor 

categorii speciale de elevi;  

 frecvența redusă a sarcinilor de învățare care 

stimulează dezvoltarea creativității elevilor și 

a gândirii critice;  

 dificultăți în utilizarea unor instrumente de 

evaluare online; 

 lipsa unei reţele de mentori pentru asistare în 

dezvoltarea în carieră a cadrelor didactice 

debutante; 

 preocupări parţiale pentru asigurarea de 

corelaţii transdisciplinare şi interdisciplinare;  

 existența unor situații de superficialitate în 

cunoașterea, înțelegerea și aplicarea 

legislației școlare, a actului decizional, în 
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conexiune la internet; 

 creșterea motivației cadrelor didactice în privința 

diversificării și îmbogățirii ofertei educaționale prin 

intermediul CDȘ-ului pentru anul școlar 2021-2022; 

 interesul crescut al unui număr mare de cadre 

didactice preocupate de propria formare şi dezvoltare 

profesională prin stagii de formare continuă şi 

postuniversitare, de perfecţionare prin grade 

didactice; 

 preocuparea unui nucleu de cadre didactice pentru 

derularea eficientă a școlii online, cu efect motivant 

pentru alte cadre didactice; 

 implicarea inspectorului școlar pentru învățământ 

primar în diseminarea bunelor practici din perioada 

școlii online. 

delegarea de sarcini, în exercitarea funcțiilor 

manageriale; 

 slaba pregătire a cadrelor didactice pentru 

lucrul cu elevii cu CES integrați în 

învățământul de masă, față în față și online; 

 lipsa competențelor digitale de nivel avansat 

la un număr mare de cadre didactice; 

 rezistența la schimbare a unor cadre 

didactice în ceea ce privește digitalizarea; 

 insuficienta preocupare a directorilor de a 

dezvolta o cultură reală a calității, în acord cu 

legislația în domeniul asigurării calității. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 disponibilitatea  învățătorilor de a desfășura cu elevii 

activități didactice în sistem online folosind resurse 

digitale proprii; 

 existența a numeroase resurse educaționale 

deschise pe portalul digital educred.ro și resursele 

educaționale online asigurate de ME.  

 facilitarea organizării sesiunilor de formare și de 

webinare adresate cadrelor didactice pentru 

susținerea activității de învățare online in colaborare 

cu CCD și alți parteneri. 

 formarea abilităților TIC ale elevilor, prin integrarea 

acestora în învățarea față în față  sau prin 

continuarea utilizării pentru realizarea unor 

teme/proiecte;  

 posibilitatea cadrelor didactice de a crea resurse 

educaționale deschise, postarea acestora pe 

platforma RED a ISJ Neamț; 

 implementarea de CDȘ-uri care să vină în 

întâmpinarea nevoilor reale ale elevilor. 

 slaba implicare a unor comunități locale în 

dezvoltarea de curriculum la decizia școlii în 

acord cu specificul local; 

 fluctuația demografică, diminuarea populaţiei 

şcolare, prin scăderea natalităţii;  

 diminuarea capacităţilor de învăţare, la unii 

elevi, ca efect al traumelor emoţionale 

cauzate de familie şi de condiţiile social-

economice necorespunzătoare; 

 scăderea motivaţiei pentru învăţare 

temeinică din partea unor elevi, mai ales în 

condițiile învățării online; 

 interesul scăzut al părinților în cunoașterea și 

rezolvarea problemelor școlii;  

 existența situațiilor speciale în unele familii/ 

comunități, care conduc la întreruperea 

școlarizării. 
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B.3. Examene și concursuri școlare 

a. Evaluarea națională clasele  la clasele a II-a și a IV-a 

                    

Evaluarea națională  la clasa a II-a 

Analiza rezultatelor obţinute la Evaluarea Naţională  2021, de către elevii claselor a II-a permite descrierea 

detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă școlarii, dar şi reliefarea succintă a aspectelor pozitive şi 

a aspectelor ce necesită îmbunătățire, după cum reiese din analiza de mai jos:  

 

REZULTATELE LA  EVALUAREA NAȚIONALĂ 

LIMBA ROMÂNĂ - Citit 

Numărul 

itemului 

din text 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parțial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

rural urban rural urban rural urban rural urban 

I.1 1879 1448 0 0 193 61 54 19 

I.2 1861 1445 0 0 208 65 57 18 

I.3 1794 1430 0 0 200 62 132 36 

I.4 1748 1370 0 0 306 129 72 29 

I.5 1733 1410 2 0 320 87 71 31 

I.6 1658 1372 0 0 387 121 81 35 

I.7 1684 1385 0 0 351 110 91 33 

I.8 1417 1258 2 1 514 234 93 35 

I.9 1549 1297 2 1 398 177 177 53 

I.10 1792 1417 3 2 229 76 102 33 

I.11 1625 1343 148 70 157 60 196 55 

ASPECTE POZITIVE ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT 

Testul atinge validitatea de conținut și 

validitatea de aspect. Validitatea de conținut este 

asigurată de legătura cu programa școlară, prin 

acoperirea uniformă a elementelor de conținut 

prevăzute de programă. Validitatea de aspect este 

asigurată de solicitarea opiniilor elevilor și 

formularea argumentelor. 

Evaluarea răspunsurilor prin coduri şi nu prin 

notă/calificativ îngreunează aprecierea individuală 

a rezultatelor, astfel că, la discuţiile cu elevii şi cu 

părinţii, evaluatorii nu pot spune la ce nivel precis 

de performanţă se ridică o anumită lucrare. 

Itemii au fost variați și formulați pe înțelesul 

elevilor, cu sarcini de lucru adecvate, bine 

proporționate cu timpul de lucru avut la dispoziție;   

 

Baremul de corectare nu conferă elevului o situaţie 

reală (primesc acelaşi cod parţial pentru 1, 2 sau 3 

răspunsuri corecte); nu include aspecte care ţin de 

ortografie şi de punctuaţie. 

Modul de  organizare și susținere a evaluării în sala 

de clasă asigură elevilor un confort emoțional 

pozitiv, diminuându-se nivelul stresului generat de 

confruntarea pentru prima dată cu situația de 

examen. 

Ar fi indicat ca spațiile destinate scrierii să nu mai 

fie hașurate sau marcate prin linii, desene, 

simboluri etc. Elevii au semnalat senzație de 

amețeală, deconcentrare, dezorientare în spațiul 

de lucru.   
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LIMBA ROMÂNĂ - scris 

Numărul itemului din text 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parțial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

rural urban rural urban rural urban rural urban 

I.1                 

conținut 1550 1272 290 144 226 84 51 15 

scrierea corectă a cuvintelor 1336 1206 416 197 307 96 58 16 

Semnele de punctuație 1295 1135 442 248 319 116 61 16 

complexitate 1403 1248 4 2 650 247 60 18 

I.2 

        Alcătuirea corectă a 

propozițiilor 1273 1145 4 4 700 329 140 37 

scrierea corectă a cuvintelor 790 887 615 353 567 238 145 37 

Semnele de punctuație 1098 1125 422 185 452 168 145 37 

Complexitate/originalitate/titlu 800 826 662 405 509 246 146 38 

 

MATEMATICĂ 

Numărul 

itemului din 

text 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parțial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

rural urban rural urban rural urban rural urban 

I.1 1823 1425 1  224 69 50 12 

I.2 1042 982 330 188 579 281 147 55 

I.3 1543 1204 114 76 353 197 88 29 

I.4 1401 1239 1  597 240 99 27 

I.5 818 776 470 333 637 340 173 57 

I.6 1755 1394 1  245 74 97 38 

I.7 1445 1244  1 563 224 90 37 

I.8 1184 1112  1 818 358 96 35 

I.9 1511 1252   485 218 102 36 

I.10 648 1336 1  274 103 175 67 

I.11 1439 1186   530 272 129 48 

I.12 812 669 462 334 595 405 229 98 

 

Evaluarea națională  la clasa a IV-a 

ASPECTE POZITIVE ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT 

Subiectele au avut un grad mediu de dificultate, 

respectându-se, în formularea secvențelor de 

evaluare, particularităţile de vârstă ale elevilor. 

 

Atât la disciplina Limba și literatura română, cât și la 

Matematică, probele de evaluare au un conținut 

extins (mărimea textului la limba și literatura română, 

număr mare de itemi la matematică), aspect ce poate 

genera stres, elevii având impresia că nu au timp 

suficient pentru rezolvarea sarcinilor. 

Competenţele sunt definite, din perspectivă 

europeană, ca ansambluri structurate de cunoştinţe 

Mai multă precizie și claritate în exprimarea cerințelor, 

la Limba și literatura română. 
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REZULTATELE LA  EVALUAREA NAȚIONALĂ 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Numărul 

itemului 

din text 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parțial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

rural urban rural urban rural urban rural urban 

I.1 1668 1334   592 292 16 3 

I.2 2100 1591   159 35 17 3 

I.3 1808 1435   449 191 19 3 

I.4 1519 1298   728 327 29 4 

I.5 1831 1526   382 91 63 12 

I.6 1695 1434 319 145 187 41 75 9 

I.7 1369 1162   866 457 41 10 

I.8 2080 1594 2  162 27 32 8 

I.9 1714 1414 1  522 203 39 12 

I.10 1759 1342 1  478 273 38 14 

I.11.1 827 859 870 535 428 189 151 46 

I.11.2 882 985 835 468 410 130 149 46 

I.12 1483 1270 631 325 79 16 83 18 

I.13 1068 986 928 555 195 72 85 16 

I.14.1 529 594 661 414 875 539 211 82 

I.14.2 660 814 701 403 698 327 217 85 

I.14.3 953 1010 514 269 589 265 220 85 

I.15.1 704 740 760 535 560 254 252 100 

I.15.2 522 638 772 643 727 248 255 100 

I.15.3 742 818 688 523 586 187 260 101 

I.15.4 630 694 934 669 453 165 259 101 

 

MATEMATICĂ 

Numărul 

itemului din 

text 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect 

cu răspuns parțial 

corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

rural urban rural urban rural urban rural urban 

I.1 2001 1547   300 70 15 9 

I.2 1430 1233   829 372 57 21 

I.3 1693 1464   596 159 27 3 

I.4 1685 1409   603 205 28 12 

I.5 1281 1181   995 432 40 13 

I.6 1523 1316 146 75 517 200 130 35 

(aspectul menționat este vizibil prin triada formă-

conținut-finalitate, observabilă în modul în care au 

fost configurați toți itemii). 

 La disciplina Matematică, prin diversitatea 

problemelor, s-a apelat la gândirea logico-

matematică formată până acum. 

La disciplina matematică, timpul de lucru să fie 

raportat la numărul de  probleme cu  dificultate mare, 

dar și la un ritm de calcul mediu. 
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I.7 1229 1195 343 218 656 192 88 21 

I.8 400 527 415 270 1264 628 237 201 

I.9 395 504 422 357 1154 559 345 206 

I.10 439 614 489 430 1071 436 317 146 

I.11 1933 1510 1 1 330 105 52 10 

I.12 1430 1233   838 381 48 12 

I.13 1486 1321 1  769 288 60 17 

I.14 912 785 1 1 1328 803 75 37 

I.15 1123 1122 182 125 660 240 351 139 

I.16 875 947 594 359 615 212 232 108 

I.17 471 624 312 267 1058 487 475 257 

I.18 1168 1117 363 213 483 189 302 107 

I.19 1809 1447 2  372 116 133 63 

 

b. Concursuri școlare 

Conform Ordinului nr. 5924/3 noiembrie 2020, s-a luat măsura suspendării competițiilor și concursurilor 

școlare, în anul școlar 2020-2021, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. Din acest 

motiv, concursurile de matematică „Şi eu pot fi bun la mate” (concurs pentru elevii de gimnaziu din mediul rural), 

Concursul regional MATE+ (adresat elevilor din învățământul primar) nu s-au putut desfășura. 

 Cadrele didactice au pregătit elevii și au participat la concursuri desfășurate online. 

 La nivelul învățământului primar s-au organizat, online, următoarele concursuri: 

 Concursul Internațional Eminescu, Culoare și cuvânt - organizat de Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” 

Piatra-Neamț 

An școlar 

Număr total de 

elevi 

participanți 

Număr de elevi 

participanți, din 

județul Neamț 

Premii obținute de elevii din județul Neamț 

Premiul I 
Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiune 

Premiu 

special 

2020-2021 234 56 12 19 15 10 0 

 

 Concursul județean Excelență prin educație - organizat de Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” 

Roman 

An școlar 

Număr total de 

elevi participanți  

 

Premii obținute de elevii din județul Neamț 

Premiul I 
Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiune 

Premiu 

special 

2020-2021 590 79 138 117 256 0 

 

 Concursul Național LuminaMath (concurs de matematică ce se adresează elevilor de învățământ 

primar și care s-a desfășurat în 3 etape online) 

An școlar 
Număr elevi 

participanți  

Premii obținute la etapa națională 

Premiul I 
Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiune 

Premiu 

special 

2020 -2021 111 28 23 22 12 0 
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B.4. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022 

Accesul la educație: 

1. Asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate a tuturor copiilor de vârstă şcolară mică; 

2. Reducerea absenteismului; 

3. Promovarea conceptului de educaţie incluzivă; 

4. Menţinerea în sistemul educaţional a copiilor care provin din segmente sociale defavorizate; 

5. Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii și combaterea abandonului şcolar; 

6. Prevenirea eşecului şcolar. 

Calitatea în educație: 

1. Adecvarea procesului de învățământ la contextul sanitar, ca urmare a evoluției pandemiei; 

2. Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare diferențiate, adecvate nevoilor reale ale elevilor, 

vizând dezvoltarea gândrii critice, premise ale alfabetizării științifice și diminuării riscului de analfabetism 

funcțional; 

3. Realizarea de activități asistate de tehnologie și internet; 

4. Implementarea unor acțiuni/proiecte, la nivel județean, care să conducă la formarea/dezvoltarea competențelor 

de literație, stimularea gustului pentru lectura de calitate la elevii din învățământul primar; 

5. Implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară pe discipline de studiu/niveluri de studiu, 

cu accent pe proiectare currriculară, evaluare la clasă, evaluarea la examenele naționale și la competițiile școlare, 

elaborate de Casa Corpului Didactic Neamț.  

Îmbunătăţirea colaborării cu părinţii/comunitatea locală: 

1. Implementarea la nivel județean a unui proiect de educație parentală, consilierea părinţilor privind educaţia 

copiilor în mediul familial; 

2. Implicarea familiei/comunităţii locale în organizarea şi desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare; 

3. Construirea unei relații bazate pe respect între profesor - elev - familie. 

 

 

 C. ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ SI COMUNICARE 
 

C.1. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

C.1.1 Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

Inspecții realizate/coordonate de către inspectorul școlar: 95 

Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ 82 

Număr inspecții a) curente: 1; b) speciale: 8, c) def: 4. 
 

C.1.2. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei  

 Debutanți: 33 

 Definitivat: 43   

 Grad II: 54  

 Grad I/Doctorat: 253 
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C.1.3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - 

constatări identificate în cadrul inspecțiilor:  

Aspecte pozitive 

1. Preocuparea unor cadre didactice pentru deplasarea accentului de pe conţinuturi pe competenţe, operarea, în 

cadrul lecţiilor, cu instrumente și abordări diverse, diferenţiate, cu proiectări şi scenarii didactice personalizate, 

în conformitate cu contextul epidemiologic (învățarea online), context care impune cooperarea cu colectivele de 

elevi, implicarea elevilor în parcurgerea unui traseu cognitiv adecvat logicii interne a disciplinei, manifestarea 

creativităţii didactice a profesorului, adecvarea demersurilor didactice la particularităţile elevilor, modernizarea 

predării-învăţării-evaluării. 

2. Experienţele pozitive privind predarea-învățarea-evaluarea online, prin intermediul platformelor puse la 

dispoziție de unitățile de învățământ, integrarea în lecţie a diverselor aplicații, softuri, fapt ce demonstrează 

reziliența cadrelor didactice. Există preocuparea de abordare inter- şi transdisciplinară a conţinuturilor, de 

valorificare a informaţiei ştiinţifice de specialitate din perspectivă formativ, punându-se accent pe dezvoltarea 

competenţelor de comunicare și colaborare, în rândul elevilor. 

3. Planificarea și implementarea CDȘ-urilor, cu respectarea Procedurii operaționale a ISJ Neamț, a reglementărilor 

și a metodologiei în vigoare. 

4. Implicarea cadrelor didactice de limba și literatura română,limbi clasice și a bibliotecarilor în activități educative, 

de gestionare a diversității culturale, a patrimoniului cultural și de marketing educațional, prin implementarea 

unor proiecte naționale și internaționale în școlile nemțene (spre exemplu, Programul „DIVERSE”, la Colegiul 

Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț și Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman; Proiectul „Europeana 

Teaching DS 4” - Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman etc.), implicit, promovarea imaginii școlii nemțene și 

obținerea unor distincții la nivel național (Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman - Premiul Centru DIVERSE). 

Aspecte care necesită îmbunătățire 

1. Dezvoltarea abilităților de desfășurare a lecțiilor online în rândul tuturor cadrelor didactice, inclusiv al 

debutanților. 

2. Realizarea unor resurse educaționale proprii, adaptate particularităților elevilor și resurselor unității de 

învățământ. 

3. Adaptarea predării-învățării-evaluării pentru unii elevii cu CES, integrați în învățământul de masă, pentru elevii 

remigrați și/sau cu dificultăți de învățare. 
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Cauze identificate 

1. Nerespectarea recomandărilor oficiale/Ghidurilor privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul 

unităților de învățământ, în anul școlar 2020-2021. 

2. Resurse insuficiente (tehnologice, materiale).  

 

Analiza SWOT a disciplinei 

Puncte tari:  

 încadrarea cu personal calificat; 

 activitatea profesorilor metodiști/formatori, care contribuie atât la consilierea cadrelor didactice debutante, 

cât și a celor care susțin grade didactice; 

 interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă (grade didactice/masterat/doctorat/alte programe de 

formare - CPEECN, CRED etc.); 

 utilizarea metodelor didactice moderne în predarea-învățarea-evaluarea 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; 

 organizarea și desfășurarea cercurilor pedagogice în contextul învățării online. Tematica de actualitate 

(Literație digitală. Resurse educaționale deschise - exemple de bune practici, Radiografia curriculumului 

actual. Profilul de formare al absolventului), sesiunile online meeting susținute (Teams, G Suite, Zoom), 

activitățile demonstrative cu elevii (de exemplu, Cercul nr.13, Cercul nr. 10), participarea inspectorului la 

sesiunile online meeting ale cercurilor pedagogice (Cercul nr. 14, Cercul nr. 13, Cercul nr.12, Cercul nr. 9, 

Cercul nr. 6, Cercul nr. 16 etc.) sau a unor invitați din țară (prof. dr. Bogdan Rațiu, Tg. Mureș) au facilitat 

schimbul real de bune practici; 

 derularea unor programe remediale în vederea diminuării decalajului dintre elevi și a pierderilor din contextul 

învățării la distanță (Școală după școală, Rose); 

 organizarea unor activități complementare, pe durata anului școlar și a vacanțelor, pentru starea de bine a 

elevilor și a profesorilor și dezvoltarea competențelor sociale, civice (de exemplu, „CNRVara – Tabăra de 

vară”-  Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman, „Hai cu starea de bine”, invitat Anca Tîrcă, Școala 

Gimnazială, Comuna „Ion Creangă”); 

 implementarea cu succes a pretestării PISA (Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț); 

 lansarea unor cărți de specialitate/didactică ale colegilor în cadrul activităților de cerc pedagogic („Limba și 

literatura română pentru gimnaziu. Repere metodice”, ediția a II-a, „Limba și literatura română pentru liceu. 

Repere metodice”, ediția a II-a, Ed. Alfa); 

 accesarea de către școli a programului lansat de Ministerul Educației, în parteneriat cu CJI București, privind 

statutul de unități-pilot media; două unități din Neamț (Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț, 

Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman) au primit acest statut, iar cadrele didactice de limba și literatura 

română beneficiază de formare, prin cursuri acreditate; 

 realizarea unei baze de materiale educaționale pentru clasele V-XII asociate disciplinei, pentru a asigura 

accesul la educație, în contextul învățării online, pentru acei elevi din zone defavorizate, fără acces la 

internet/dispozitive/activitățile online, prin colectarea săptămânală a materialelor propuse de cadrele 

didactice în semestrul I, verificarea acestora, ajustarea, trimiterea pachetelor educaționale către școli/elevi; 
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 îmbunătățirea bazei de resurse educaționale deschise, prin postarea a 20 de resurse educaționale deschise 

la disciplina limba și literatura română/limba latină, pe site-ul dedicat, în urma evaluării, în cele două sesiuni, 

conform Procedurii Inspectoratului Școlar Județean Neamț; 

 participarea numeroasă a elevilor la activități extracurriculare, la competiții și obținerea de premii/mențiuni. 

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, în cazul unor cadre didactice; 

 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/educaționale deschise; 

 perpetuarea unor deficiențe în comunicarea didactică profesor-elev-părinte; 

 existența unor cadre didactice care nu dețin competențe de operare pe calculator; 

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

 

C.1.4. Examene și concursuri școlare 

 Examenul național de bacalaureat  

Număr de candidați înscriși Număr de candidați reușiți Număr de candidați respinși 

2019-2020 3816 3378 347 

2020-2021 3370 2968 402 

 

 Evaluarea națională  

 

 

 Concursuri desfășurate în anul școlar 2020-2021 

 

Denumirea concursului 
Numărul de 
participanți 

Premiul I 
Premiul 
al II-lea 

Premiul 
al III-lea 

Mențiuni 
Premii 

speciale 

Concursul Internațional de Creație 
Literară „Learn for you” 

1 1 - - - 
- 

Concursul Internațional „The Joy of 
Friendship” 

3 1 - - - 
- 

Concursul Internațional „Copilăria de-a 
lungul AnoTimpurilor” 

3 3 - - - 
- 

Concursul Internațional „Magia 
sărbătorilor de iarnă” 

6 2 1 3 - 
- 

Olimpiada de Lingvistică 5 - - 1 1 1 

Concursul Național Transcurricular de 
Lectură și Interpretare „Ionel 
Teodoreanu”, Iași 

5 - 1 2 3 
 

2 

Număr de candidați înscriși Număr de candidați reușiți Număr de candidați respinși 

2019-2020 4332 3017 1236 

2020-2021 3505 2906 599 
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Denumirea concursului 
Numărul de 
participanți 

Premiul I 
Premiul 
al II-lea 

Premiul 
al III-lea 

Mențiuni 
Premii 

speciale 

Concursul Național de Proză Scurtă „Gib 

I. Mihăescu”, Vâlcea 
1 - - - 1 

 
- 

Concursul Național „Vorbiți, scrieți 
românește”, Ploiești 

4 1 1 1 1 
 

- 

Concursul Național dedicat comemorării 
Holocaustului - „Absența prezenței. 
Prezența absenței”, ediția a II-a, Piatra- 
Neamț 

13 5 4 2 1 

 
 

1 

Concursul Național „Zâmbet de copil în 
zbor de fluturi” 

1 - - 1 - 
- 

Concursul Național „Amintiri din 
copilărie” 

2 1 1 - - 
- 

Concursul Național de Caligrafie, ediția 
a IV-a 

3 - - - - 
2 

Concursul de Povești din cadrul 
Proiectului Educațional „Călătorie în 
lumea sentimentelor”, ediția a XI-a 

5 3 2 - - 
 
- 

Concursul Național ,,Eu citesc! Tu… Mai 
citești?” – ediția a V-a 

1 - - 1 - 
- 

Concursul regional „Lumea pe care ne-o 
dorim”, ediția a VIII-a 

2 - 1 1 - 
- 

Concursul Regional cu participare 
națională și internațională „Olimpiada 
poveștilor” 

4 - 1 - 3 
 
- 

Concursul interjudețean de eseuri si 
poezie ,,Sfinții închisorilor”, Botoșani 

4 - - 1 3 
 
- 

Concursul județean cu participare 
internațională FALL – Festivalul 
Autumnal de Limbă și Literatură, ediția a 
III-a 

13 2 3 4 2 

 
2 

Concursul județean ,,Eroul meu – 
modelul meu”, Iași 

10 2 2 2 2 
- 

Concursul județean cu participare 
națională și internațională „File inspirate 
din cronicile lui Neculce” 

2 2 - - - 
 

- 

Concursul județean „Primăvara sufletului 
meu - mama” 

5 5 - - - 
- 

Concurs de creație literară „Zilele 
Creangă”, ediția a XI-a 

5 - 1 - 4 
 
- 

Concursul de creație literară și artistică 
„Arcade" 

4 - 1 - 3 
- 

Concursul „Bucuria lecturii”  4 1 1 1 1 - 

Concursul de creație literară „Ion 
Creangă - de la Ceaslov, la tabletă” 

3 - - 1 1 
 

1 

Concursul de eseuri și desene „Mândria 

de a fi român”, ediția a XII-a 
3 1 1 1 - 

 
- 
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C.1.5. Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

1. Workshop organizat de către Ministerul Educației în parteneriat cu CCD Neamț, în cadrul proiectului „CRED 

(CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți)”, iunie 2021. 

2. Simpozionul „Creația eminesciană - operă deschisă”, Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman, ianuarie 2021. 

3. Conferinta online Utilizarea resurselor digitale pentru crearea propriului scenariu educațional, CCD București.  

4. Conferința Tehnologia face diferența, 5 martie 2021, Clasa Viitorului.  

5. Conferința națională Dialog între cultură și educație – CCD Neamț etc. 

Proiecte desfășurate: 

1. Proiectul educațional „Ambasadorii limbii române în școală”, în parteneriat cu CCD Neamț și Asociația 

Învățătorilor din Republica Moldova. 

2. Proiectul internațional, finanțat prin fonduri europene, Europeana Teaching DSI-4, European Schoolnet. 

3. Europe for Citizens „5030Remember: from WW2 to the end of communism”, în parteneriat cu GEYC București, 

octombrie 2020. 

4. DIVERSE Project Erasmus+, în parteneriat cu GEYC București.  

5. Proiect SNAC „Happy Together”, Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman etc. 

C.1.6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022  

1. Implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. 

2. Asigurarea calității procesului instrucțional, centrat pe elev și orientat spre formarea competențelor cognitive, 

acționale, funcționale, pragmatice Ia disciplina limba și literatura română/limbi clasice, prin utilizarea metodelor 

moderne, diferențiate de predare-învățare-evaluare. 

3. Profesionalizarea carierei didactice. 

4. Asigurarea accesului egal și sporit la educație, vizând creșterea ratei succesului școlar. 

 

C.2. LIMBI MODERNE (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, neogreacă) 

 

C.2.1 Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

a) Inspecții realizate/coordonate de către inspectorul școlar: 11 (Mihalschi Alina, Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Tg. Neamț; Antoci Minodora, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani; Manolache Liviu, Școala 

Gimnazială Bălușești; Neguriță Laura, Școala Gimnazială „Vlad Dănulescu” Pâncești; Olaru Lăcrămioara, Școala 

Gimnazială Girov; Morariu Raluca, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Tg. Neamț; Vișan Violeta, Școala Gimnazială 

Nr.1, Dumbrava Roșie;  Cucolea Aurelian, Liceul teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” Agapia; Chelbea Laura, 

Școala Gimnazială nr. 8, Piatra-Neamț; Murariu Ionela. Școala Gimnazială Piatra Șoimului; Tăbăcariu Silvia, Școala 

Gimnazială Sagna) 

b) Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ: 8 Școala Gimnazială Urecheni (și 

structura Ingărești), Școala Gimnazială Țibucani (și cele 2 structuri), Școala Gimnazială Ghindăoani, Școala 

Gimnazială Nr. 5 Piatra-Neamț, Școala Profesională Petricani (și cele 6 structuri – Țolici 1, Țolici 2, Boiște, Răbâia, 

Târpești 1 și Târpești 2) 

Număr inspecții a) curente 3; b) speciale: 4; c) def: 4. 

Inspecții realizate de către metodiști: a) curente:  61; b) speciale: 5; c) def:0.                   

 

C.2.2. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei  

 Debutanți: 27  

 Definitivat: 79  
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 Grad II:  131 

 Grad I:  187 

 Doctorat: 4 

 

 
 

 

C.2.3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - 

constatări identificate în cadrul inspecțiilor 

Aspecte pozitive: documentele de macro- și microproiectare ale cadrelor didactice sunt bine elaborate și 

respectă reglementările în domeniu. 

Aspecte care necesită îmbunătățire: se insistă prea mult asupra elementelor de construcție a comunicării, 

folosindu-se în exces metalimbajul, în detrimentul dezvoltării competențelor de comunicare. 

Cauze identificate: chiar dacă se cunosc, nu se aplică metodele de învăţare centrate pe elev, predomină 

metodele expozitive. 

Analiza SWOT a disciplinei:  

 Puncte tari:  

 Încadrarea cu personal calificat: din totalul de aproximativ 180 de cadre didactice, foarte puține nu sunt 

calificate sau sunt în curs de calificare;  

 Activitatea profesorilor metodiști (31), aceștia  contribuind la consilierea atât a cadrelor didactice debutante, 

cât şi a celor care urmau să susţină grade didactice; 

 Interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă; unii profesori sunt înscrişi la masterat; dorinţă de 

perfecţionare profesională şi receptivitate la sugestiile metodologice şi de specialitate ale metodistului; 66 de 

profesori au susținut diferite inspecții și examene de perfecționare (grade didactice); 

 Sunt folosite metode didactice moderne în predarea-învăţarea limbilor moderne și se utilizează mijloace TIC 

în scopul dezvoltării celor patru competențe generale; 

 Se pune accent pe predarea-învățarea activ-participativă, elevii devin parteneri de dialog în actul didactic, 

sunt implicați și responsabilizați în permanență; ei pun întrebări, învață prin descoperire și conexiune. 

 

 Puncte slabe: 

 Situații în care planificările calendaristice nu respectă o structură coerentă, iar unele cadre didactice nu 

întocmesc planificarea pe unitatea de învăţare, parcurgerea manualului se face fără raportări la conţinuturile 

programei; 
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 Existența de cadre didactice care nu dețin competențe de operare pe calculator; 

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

detrimentul dezvoltării competențelor de comunicare; 

 Unii elevi au deprinderi slabe de muncă independentă, din cauza organizării frontale a activităţii didactice, 

lipsind activităţile organizate pe grupe şi individual, precum și lucrul diferențiat; 

 Insuficienta manifestare a creativității pedagogice a cadrelor didactice în vederea creșterii motivației elevilor 

pentru învățare; 

 Chiar dacă se cunosc, nu se aplică metodele de învăţare centrate pe elev, predomină metodele expozitive; 

 Insuficienta pregătire a cadrelor didactice în ceea ce privește învățarea online, prin folosirea platformelor de 

e-learning, în condițiile crizei sanitare cauzate de pandemia de coronavirus. 

 

Oportunități: 

 Abordarea intra-, inter -și transdisciplinară a conținuturilor disciplinei limba franceză, prin diversificarea gamei 

de discipline opționale; 

 Existența ofertei de formare inițială și continuă a cadrelor didactice din partea unităților de învățământ 

superior, CCD, ISJ, CREFECO, IF, British Council, IHB etc.; parteneriat cu Asociația ADIFLOR din Franța; 

 Parteneriate cu Centrul Județean de Excelență, Comunitatea Elenă din județul Neamț, Institutul Francez din 

Iași, care au avut ca rezultat pregătirea elevilor pentru Olimpiadele de limba italiană, spaniolă și neogreacă, 

respectiv certificarea cunoștințelor de limba franceză (examene DELF) și limba engleză (examenele 

Cambridge) a unui număr mare de elevi; 

 Informaţiile primite cu ocazia activităţilor de formare la nivel naţional a inspectorilor şi metodiştilor au fost 

eficient diseminate; 

 Stagii de formare naţionale şi internaţionale pentru cadrele didactice şi formatori; proiecte Erasmus+, 

parteneriate internaționale cu unități de învățământ și instituții; 

 Oferta de concursuri de specialitate la nivel național la care pot participa elevii din județ; 

 Curriculum ce reflectă noile tipuri de educație promovată la nivel mondial, reflectată în manuale; 

 Existența unor materiale de sprijin privind noua abordare educațională (ghiduri metodologice, mijloace 

multimedia); 

 Interesul și motivația ridicată pentru studiul și aprofundarea limbilor străine, în contextul nevoilor actuale de 

pe piața muncii. 

 

Amenințări: 

 Disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte asigurarea cu manuale şcolare adaptate nivelului clasei; manuale 

învechite din punct de vedere al conţinutului; 

 Lipsa de interese a unor cadre didactice pentru perfecționare; rezistența la noutate, mai ales din partea 

profesorilor aflați la final de carieră;  

 Profesori titulari de alte discipline sunt încadrați pe discipline de limbi moderne prin completare de normă, 

fără un interes pentru accesarea informațiilor specifice sau a unui program de reconversie; 

 Deteriorarea mediului socio-economic, familial; diminuarea capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară 

a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, creşterea agresivităţii mediului extern; bilanţ demografic 

negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic; 

 Posibilități reduse de motivare a cadrelor didactice și a elevilor; 
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 Slaba comunicare interinstituțională pentru inițierea unor proiecte; 

 Volumul mare de documente pe care trebuie să le realizeze cadrele didactice nu mai oferă timpul necesar 

autoperfecționării personale; 

 Comunicarea deficitară sau lipsa comunicării în catedră, insuficienta intersasistență și a muncii în echipă; 

 Creșterea numărului de elevi cu cerințe educaționale speciale, fără ca profesorii să fie pregătiți profesional 

pentru abordarea psihopedagogică a acestor elevi.   

 

C.2.4. Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

 Conferința internațională INTERCULTURALIA, organizată de Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza” 

Iași, cu prezentarea „Diversity Management in Pre-university educational Institutions in Romania”, 

http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/Interculturalia-2018-program-detaliat-cu-rezumate.pdf.  

 Conferința internațională LUMEN, cu prezentarea „Identifying the types of diversity in the Romanian pre-

university educational institutions and the appropriate managerial strategy”, 

https://www.facebook.com/LumenConferenceCenter/photos/a.4020882364694302/4024283814354157.  

 Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile 

naționale (CPEECN), acreditat prin OMEC 6081/2020 ca program de tip blended learning, cu durata de 60 

de ore, formă de învățământ reorganizată conform OMEC 6081 din 2020 pentru anul școlar 2020-2021 

online - 60 ore (online meeting 30 de ore, online learning 30 de ore, cu respectarea prevederilor OMEC 5767 

din 15.10.2020.) în perioada 18.12.2020 –21.01.2021.  

 Workshop-ul organizat de către Ministerul Educației, în cadrul proiectului „CRED (CURRICULUM 

RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți)”. 

 Proiectul „English for the Community” în parteneriat cu British Council, la nivelul școlilor din 16 comune și al 

celor din orașul Tg. Neamț. 

 

C.2.5. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022 

1. Formarea cadrelor didactice, cu precădere din perspectiva abordării elevilor cu CES, a elaborării 

documentelor școlare de proiectare și a dezvoltării lucrului diferențiat; 

2. Formarea profesorilor de limbi moderne în domeniul utilizării platformelor de e-learning și a învățării online;  

3. Monitorizarea procesului didactic la limbi moderne, clasele de gimnaziu si clasa a IX-a liceu din perspectiva 

cerințelor noului plan-cadru; 

4. Dezvoltarea perspectivei comunicaționale în procesul de predare-învățare-evaluare al limbilor moderne. 

 

 

D. ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

 

 D.1. MATEMATICĂ 

 D.1.1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

 Inspecții realizate/coordonate de către inspectorul școlar: 24  

 Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ: 9 

 Număr inspecții a) curente : 3 ; b) speciale: 2 ; c) def: 10 
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 D.1.2. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei  

 

a) Resursa umană în anul școlar 2020-2021: 

  Urban Rural Total 

Debutanți 0 6 6 

Definitivat 11 28 39 

Gradul II 11 20 31 

Gradul I 131 87 218 

Doctorat 1 0 1 

TOTAL 154 141 295 

 

Din totalul de 295 cadre didactice 73,89% au gradul I, 10,50%  au gradul II, 13,22 % definitivat,  2,03% sunt 

debutanți și 0,33% au doctorat. 

Gradul I
74%

Gradul II
11%

Definitivat
13%

Debutanți
2%

Doctorat
0%

GRADE DIDACTICE PROFESORI MATEMATICĂ

 
 

b) Numărul cadrelor didactice specialitatea matematică care au susținut concursul pentru ocuparea 

posturilor didactice – 2021 

Note <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 Note de 10 Total 

2 11 5 6 4 - - 28 

        

Din totalul de 28 de profesori de matematică care au participat la Concursul național de ocupare a posturilor 

didactice, 92,85 % au obținut note peste 5, însă  doar 35,71% au obținut note peste 7. 

La nivel național: Note > 5 – 89,65% 

                                             Note > 7 – 37,96% 
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 D.1.3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - 

constatări identificate în cadrul inspecțiilor 

Aspecte pozitive 

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

analizate și evaluate periodic, constituind instrumente utile de lucru; 

 Absolvirea, în Seriile 1 și 2, a Programului de formare a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale (CPEECN) de către 55 de profesori de matematică; 

 Efortul susținut (atât financiar, cât și metodic) de adaptare a majorității cadrelor didactice la realizarea unor 

demersuri didactice de calitate în sistem online; 

 Conținuturile suportului informaţional sunt corecte din punct de vedere științific, sunt schematizate, 

sistematizate, esențializate, accentul fiind pus pe reactualizarea bagajului de cunoștințe al elevului și 

explicit formulate, latura aplicativ-practică a fenomenelor studiate; 

 Corelarea corespunzătoare a obiectivelor propuse pentru realizarea competenţelor specifice cu strategiile 

didactice şi cu metodele evaluative aplicate în diverse etape ale procesului instructiv-educativ; 

 Număr mare de cadre didactice care au urmat cursuri de formare continuă; dorință de afirmare și atitudine 

pozitivă față de profesie. 

 Utilizarea de metode didactice diversificate, prin alternanţa metodelor tradiționale cu cele activ-participative; 

 Participarea unor cadre didactice la stagii de formare şi perfecţionare prin grade didactice; 

 Număr mare de cadre didactice calificate, cele mai multe având gradul didactic I sau II. 

 

Aspecte negative 

 Continuarea unor demersuri formale în activitățile metodice; 

 Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru studierea, înțelegerea și aplicarea noului curriculum la 

gimnaziu; 

 Tendinţe conservatoare la unele cadre didactice în alegerea strategiilor didactice, în special pentru învățarea 

online; 

 Lipsa unei reţele de mentori pentru asistare în dezvoltarea în carieră a cadrelor didactice; 

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

menţinerea personalului didactic calificat; 
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 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. 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Documente proiective concepute și redactate în 

concordanță cu politicile și strategiile Ministerului 

Educației, analizate și evaluate periodic, constituind 

instrumente utile de lucru; 

 Implementarea unui plan de măsuri în scopul 

asigurării calităţii procesului de predare-învăţare-

evaluare, cu îmbunătățirea rezultatelor la 

examenele naționale; 

 Existența resurselor umane calificate necesare 

implementării unei educații de calitate; 

 Absolvirea, în Seriile 1 și 2, a Programului de 

formare a Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale (CPEECN) de 

către 55 de profesori de matematică; 

 Preocupare crescută privind selecţia, pregătirea, 

motivarea elevilor pentru performanţă şcolară, prin 

activitatea  derulată în Centrul de Excelență; 

 Efortul susținut (atât financiar, cât și metodic) de 

adaptare a majorității cadrelor didactice la 

realizarea unor demersuri didactice de calitate în 

sistem online; 

 Conținuturile suportului informaţional sunt corecte 

din punct de vedere științific, sunt schematizate, 

sistematizate, esențializate, accentul fiind pus pe 

reactualizarea bagajului de cunoștințe al elevului și 

explicit formulate, latura aplicativ-practică a 

fenomenelor studiate; 

 Corelarea corespunzătoare a obiectivelor propuse 

pentru realizarea competenţelor specifice cu 

strategiile didactice şi cu metodele evaluative 

aplicate în diverse etape ale procesului instructiv-

educativ; 

 Organizarea unor activităţi de învăţare-evaluare 

diferenţiate în funcţie de nivelul cunoştinţelor 

asimilate de elev, de gradul de percepere a 

fenomenelor studiate în plan cognitiv, de sistemul 

de abilităţi şi aptitudini format sau în curs de 

dobândire; 

 Continuarea unor demersuri formale în 

activitățile metodice; 

 Interesul scăzut al unor cadre didactice 

pentru studierea, înțelegerea și aplicarea 

noului curriculum la gimanziu; 

 Tendinţe conservatoare la unele cadre 

didactice în alegerea strategiilor didactice, 

în special pentru învățarea online; 

 Lipsa unei reţele de mentori pentru 

asistare în dezvoltarea în carieră a 

cadrelor didactice; 

 Neimplicarea unor cadre didactice atât în 

propria dezvoltare, cât şi în actul 

educaţional şi decizional; 

 Lipsa de stabilitate a profesorilor 

debutanţi/stagiari; 

 Decalajul existent intre şcolile din mediul 

urban si cele din mediul rural în ceea ce 

priveşte atragerea şi menţinerea 

personalului didactic calificat; 

 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; 

 Insuficienta dezbatere în comisiile 

metodice a problemei managementului 

clasei de elevi în  condiţiile învăţării 

centrate pe elev, a activităţilor 

individualizate sau organizate pe grupe, a 

exersării autoevaluării sau utilizării 

standardelor de evaluare şi a criteriilor 

unitare de notare; 

 Implicarea scăzută a părinţilor în 

cunoaşterea şi rezolvarea problemelor 

şcolii. 
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 Utilizarea de metode didactice diversificate, prin 

alternanţa metodelor tradiționale cu cele activ-

participative; 

 Participarea unor cadre didactice la stagii de 

formare şi perfecţionare prin grade didactice; 

 Număr mare de cadre didactice calificate, cele mai 

multe având gradul didactic I sau II; 

 Exploatarea eficientă a resursei de timp în 

respectarea programelor şcolare, în pregătirea 

suplimentară a elevilor şi implicarea profesorilor în 

promovarea performanţei şcolare care se 

concretizează prin rezultatele obţinute de elevii şi 

profesorii nemţeni la olimpiade şi concursuri 

şcolare; 

 Colaborare eficientă cu toţi partenerii educaţionali. 

 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 Existenţa unui cadru legislativ relativ stabil în 

domeniul educaţiei, educaţia fiind prioritate 

naţională; 

 Reconfigurarea curriculei, pe parcurs de 

implementare, prin centrarea acesteia asupra 

procesului de formare și dezvoltare a 

competențelor cheie și a celor specifice pe niveluri 

de școlarizare (programa şcolară de matematică 

nouă la gimnaziu); 

 Atragerea de surse extrabugetare pentru formare 

continuă, valorificând existența finanțărilor externe 

MEC, prin proiecte cu finanțare europeană 

(Erasmus+, Proiectul Privind Învățământul 

Secundar ROSE- Banca mondială, CRED); 

 Colaborări eficiente cu instituţiile publice, agenţi 

economici, cu partenerii sociali, evidenţiate printr-

un număr mare de parteneriate educaţionale 

locale, naţionale, europene, prin programe 

specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţilor 

şcolare şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Neamţ; 

 Posibilitatea de a realiza schimburi de experienţă 

între şcoli. 

 Menținerea stării de alertă datorită  

contextului pandemic generat de SARS-

Cov 2; 

 Bilanţ demografic negativ cu implicaţii în 

dimensionarea reţelei şcolare şi a 

încadrării personalului didactic; 

 Insuficienta implicare a unor comunităţi şi 

consilii locale pentru asigurarea condiţiilor 

sociale necesare stabilităţii cadrelor 

didactice în mediul rural; 

 Imposibilitatea încadrării cu personal 

didactic calificat/titular în unele unităţi 

şcolare din rural, aflate în zone izolate sau 

defavorizate din punct de vedere 

economic, ceea ce conduce la lipsa 

continuităţii la catedră; 

 Preocupare scăzută pentru formarea 

continuă și educația permanentă a unor 

cadre didactice; 

 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.); 

 Deteriorarea mediului socio-economic şi 

familial; diminuarea interesului/capacităţii 
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familiei de a susţine pregătirea şcolară a 

copiilor, părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate. 

 

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. Majoritatea cadrelor didactice au făcut eforturi materiale, pedagogice și științifice în susținerea unui demers 

didactic de calitate în sistem online. Cadrele didactice au dovedit creativitate în utilizarea diverselor aplicații de 

evaluare în sistem online, în implementarea noului curriculum la matematică la clasa a VIII-a, în armonizarea 

planificărilor calendaristice în vederea remedierii/recuperării conținuturilor învățării în termeni de competențe 

specifice, pentru a consolida achizițiile învățării de la finalul anului școlar 2019-2020, în realizarea unor planificări 

funcționale și utile în activitatea de predare-învățare-evaluare în sistem online și face-to-face. 

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. 

 

 

 D.1.4.Examene și concursuri școlare 

Evaluarea națională clasa a VI-a – Matematică și științe 

  La testare au participat toate școlile din județul Neamț. Au fost utilizați administratori de test pentru fiecare 

clasă din școlile participante la testare. 

Aspecte pozitive Aspecte de îmbunătățit 

Activităţile s-au desfăşurat conform graficului stabilit, 

cu respectarea strictă a prevederilor metodologice de 

aplicare a testului și de evaluare a lucrărilor elevilor. 

Evidențiem acuratețea cu care au fost aplicate testele 

de către administratorii de test. 

Se impune formarea cadrelor didactice, atât în 

calitatea lor de evaluatori, cât şi în calitatea de 

beneficiari ai informaţiilor de tip calitativ, rezultate 

în urma administrării testelor incluse în evaluarea 

naţională la clasa a VI-a. 

Membrii comisiei de evaluare au întocmit fişe 

individuale de evaluare, identificând punctele tari şi 

punctele slabe în activitatea de învăţare a fiecărui 

elev. Evidențiem armonizarea itemilor la cerințele pe 

care le presupune o evaluare internațională . 

Lipsa unei corespondenţe evidente, a unei relaţii 

vizibile dintre conţinuturile de învăţare prevăzute în 

programele şcolare şi conţinutul efectiv al unor 

itemi.  

Elevul a fost pus efectiv în situaţia de examen; acest 

aspect s-a configurat prin tematica textelor-suport, 

care a fost adecvată particularităţilor de vârstă ale 

elevilor, şi prin existenţa tuturor tipurilor de itemi 

(obiectivi, semiobiectivi, subiectivi); ponderea acestora 

în cadrul testelor a fost corect ilustrată; apreciem, de 

asemenea, diversitatea itemilor și a secvențelor de 

evaluare incluse în teste. 

Învățarea în sistem online a creat dificultăți în 

formarea unor competențe specifice în abordarea 

unor cerințe mai complexe, mai ales la matematică 

(cum ar fi însușirea necorespunzătoare de către 

elevi a elementelor de raționament geometric sau 

argumentare parțială a demersului de rezolvare a 

problemelor). 
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Rezultatele pentru Evaluarea la clasa a VI-a 

Testul MATEMATICĂ și ŞTIINŢE 

Numărul 

itemului 

din text 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero 

rural urban rural urban rural urban 

I.1 2049 1612 432 130 57 18 

I.2 1690 1475 779 262 69 23 

I.3 1936 1558 524 188 78 14 

I.4 102 151 1580 1080 856 529 

I.5 1396 1072 1046 664 96 24 

I.6 360 516 205 164 1973 1080 

I.7 20 35 1217 812 1301 913 

I.8 1527 1336 886 387 125 37 

I.9 476 415 1350 932 712 413 

I.10 716 857 633 442 1189 461 

I.11 105 177 1553 1003 880 580 

I.12 287 286 1101 477 1150 997 

I.13 367 568 582 563 1589 629 

I.14 79 106 1364 971 1095 683 

I.15 1061 1095 621 382 856 283 

 

Evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 

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 

2020 4252 1475 477 570 706 535 417 72 65,30% 

2021 3451 1194 553 414 380 432 443 35 65,40% 
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 Analiza comparativă a rezultatelor obținute de elevi la disciplina matematică la Evaluarea Națională arată   

ponderi aproximativ egale notelor mai mici de 5  în 2021 (34,59% în 2021 față de 34,68% în 2020 și o distribuție mai 

mare a notelor în segmentul 6-9,99 (48,36% în 2021 față de 42,59% în 2020). Ținând cont de contextul pandemic din 

anul școlar 2020-2021, de faptul că elevii clasei a VIII-a reprezintă prima serie de absolvenți ai ciclului gimnazial pe 

noul curriculum, precum și de provocarea susținerii evaluării naționale pe o tipologie nouă de subiect, menținerea 

procentului de promovabilitate la disciplina matematică în 2021 la nivelul celui din 2020 a fost posibil datorită efortului 

susținut al profesorilor de matematică din județul Neamț. 

 

Examenul național de bacalaureat 

 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 

2020 568 24 47 63 86 130 177 41 95,77 % 

2021 603 11 36 61 111 175 196 13 98,17 % 

 

 
 

 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 

2020 97 0 5 10 31 39 12 - 100% 

2021 99 1 8 11 22 40 14 3 98,98% 
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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 

2020 348 41 61 43 61 68 63 11 88,21 % 

2021 325 26 51 30 64 88 64 2 92 % 

 

 
 

 Matematică TEHN 

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 

2020 1622 518 438 257 222 133 52 2 68,06% 

2021 1081 290 255 156 151 159 66 4 73,17% 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2020-2021 

  

133 

 

 
 

Se constată o creștere a procentului de promovabilitate (note > 5) la examenul național de bacalaureat 

la disciplina matematică la toate tipurile de subiecte (90,58% în 2021 față de 88% din 2020), dar a scăzut procentul 

notelor peste 6 (66,80% în 2021 față de 79,09% în 2020).  

 

Concluzie: 

Examen 2021 Nivel județean Nivel național 

Evaluare națională a VIII-a_Matematică 65,40% 67,43% 

BAC_Matematică_MATE-INFO 98,17% 91% 

BAC_Matematică_ȘT-NAT 92% 78,78% 

BAC_Matematică_TEHN 73,17% 65,44% 

BAC_Matematică_PED 98,98% 94,66% 

Examen național de definitivat 71,42% 56,13% 

Concurs național de titularizare – Note > 7 35,71% 37,96% 

Concurs național de titularizare – Note > 5 92,85% 89,65% 

                 

           La aproape toate examenele/concursurile naționale din anul școlar 2020-2021, rezultatele la disciplina 

matematică sunt peste media națională, ceea ce demonstrează efortul susținut depus de profesorii de matematică în 

realizarea unor demersuri didactice de calitate atât în sistem online, cât și face-to-face. 
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Concursuri desfășurate în anul școlar 2020-2021 

 

 Olimpiada Națională Gazeta Matematică (organizată de SSMR) 

An școlar 

Număr elevi 

participanți 

la etapa 

locală 

(Etapa I - 

online) 

Număr 

elevi 

partipanți/ 

calificați la 

etapa 

județeană 

(Etapa II- 

online) 

Număr elevi 

participanți 

la etapa 

națională 

(Etapa III- 

online) 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul I 
Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiune 

Premiu 

special 

2020-2021 

(cls. V-VI) 
314 206 - - 1 1 33 0 

2020-2021 

(cls VII-XII) 
151 94 17 1 1 3 1 0 

    Pentru elevii claselor a 5-a și a 6-a nu se organizează etapa națională a olimpiadei de matematică. 

 

 Concursul Național LuminaMath (concurs de matematică ce se adresează elevilor de gimnaziu și care 

s-a desfășurat în 3 etape online) 

An școlar 

Număr elevi 

participanți 

la etapa I 

Număr elevi 

participanți/ 

calificați la 

etapa II 

Număr elevi 

participanți 

la etapa III 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiune 

Premiu 

special 

2020 -2021 377 183 72 0 2 7 11 0 

 Una din măsurile stabilite în plan educațional pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 a fost suspendarea competițiilor și concursurilor școlare în anul școlar 2020-2021 prin Ordinul nr. 5924/3 

noiembrie 2020. Din acest motiv, concursurile de matematică „Şi eu pot fi bun la mate” (concurs pentru elevii de 

gimnaziu din mediul rural), Concursul Naţional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” și Concursul Regional de 

matematică „Alfa și Omega” nu s-au desfășurat în anul școlar 2020-2021. 

 

 D.1.5. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022  

 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 a 

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 al 

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. 
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 D.2. FIZICĂ 

 D.2.1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

Inspecții realizate/coordonate de către inspectorul școlar: 3 

Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ: 52 

Număr inspecții a) curente: 2; b) speciale: 0; c) def: 1. 

Inspecții realizate de către metodiști: a) curente: 0; b) speciale: 0; c) def: 0. 

 

Număr inspecții tematice 
Număr inspecții în specialitate 

Total Curente Speciale Definitivat 

52 3 2 0 1 

 

 
 

 
 

 D.2.2.Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei:  

 Debutanți:  2 

 Definitivat:  9 

 Grad II:  10 

 Grad I:  109 

 Doctorat: 4 
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 D.2.3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - 

constatări identificate în cadrul inspecțiilor:  

Analiza SWOT a disciplinei: 

Puncte tari:  

 Documente de proiectare didactică (planificări calendaristice, proiecte ale unităților de învățare, proiecte 

didactice) concepute și redactate în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației, constituind 

instrumente de lucru utile; 

 Pondere mare a cadrelor didactice titulare; 

 Existența unui număr mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I și doctorat; 

 Participarea cadrelor didactice la forme de perfecționare variate: seminarii, simpozioane județene, naționale 

şi internaționale, conferințe, sesiuni de comunicări etc.; 

 Implicarea motivată a cadrelor didactice în activităţile de catedră şi comisie metodică, ceea ce favorizează 

calitatea activităţilor şi, în multe cazuri, determină dimensiunea interactivă a educației; 

 Utilizarea metodelor didactice diversificate în activitățile de predare-învățare-evaluare; 

 Adaptarea conținuturilor și strategiilor la nivelul clasei/particularitățile elevilor; 

 Implicarea profesorilor de fizică în activități de performanță școlară, materializată prin participarea elevilor la 

un număr mare de concursuri școlare. 

Puncte slabe:  

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

 Lipsa unui forum de comunicare rapidă și eficientă a profesorilor de fizică; 

 Resurse financiare reduse pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale din școli (truse de fizică pentru 

experimente de laborator, calculatoare, softuri educaționale etc); 

 Existența unor catedre mozaic care conduc la scăderea calității actului educațional;  

 Participarea, uneori formală, la activități de formare și dezvoltare profesională; 

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

educațională privind asigurarea calității în educație; 

 Insuficienta dezbatere în comisiile metodice a problemei managementului clasei de elevi în condiţiile învăţării 

centrate pe elev, ale activităţilor individualizate sau organizate pe grupe, ale exersării autoevaluării sau 

utilizării standardelor de evaluare şi a criteriilor unitare de notare; 
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 Lipsa infrastucturii pentru desfășurarea activităților didactice online, în multe unități de învățământ. 

Oportunități:  

 Reconfigurarea curriculei, pe parcurs de implementare, prin centrarea acesteia asupra procesului de formare 

și dezvoltare a competențelor-cheie și a celor specifice pe niveluri de școlarizare; 

 Atragerea de surse extrabugetare pentru formare continuă, valorificând existența finanțărilor externe, prin 

proiecte cu finanțare europeană (Erasmus+, Proiectul Privind Învățământul Secundar ROSE - Banca 

mondială, CRED); 

 Oferta vastă a programelor de formare a cadrelor didactice, oferită de ME și CCD Neamț; 

 Posibilitatea de a realiza schimburi de experiență între școli și de a beneficia de experiența mentorilor, 

formatorilor și metodiștilor; 

 Posibilitatea accesării, prin diferite programe, a fondurilor pentru dotarea unităților de învățământ cu 

infrastructura necesară în vederea desfășurării activităților didactice și în varianta online. 

Amenințări:  

 Bilanţ demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic;  

 Deteriorarea mediului socio-economic şi familial; părinţi plecaţi la muncă în străinătate; diminuarea 

interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor; 

 Insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal partener 

educaţional al şcolii. 

 

Câteva dintre punctele slabe identificate la începutul anului școlar 2020-2021 au fost transformate în puncte 

tari, prin: 

 Crearea unui grup (privat) de comunicare rapidă a profesorilor de fizică din județul Neamț, 

https://www.facebook.com/groups/368476030887226, această modalitate fiind complementară comunicării 

instituționale prin e-mail. 

 Realizarea unei pagini a Comunității profesorilor de fizică din județul Neamț, 

https://www.facebook.com/FizicaNeamt, pentru publicarea de resurse educaționale adresate atât elevilor, 

cât și cadrelor didactice.  

 Creșterea numărului de schimburi de bună practică, prin publicarea de materiale didactice (secvențe de 

lecții, rezolvări de probleme, auxiliare curriculare, teste online elaborate cu ajutorul formularelor Google etc.) 

pe blogul profesorilor de fizică din județul Neamț, Fizică pentru clasele VI-XII, Resurse educaționale realizate 

de profesorii de fizică din județul Neamț, https://fizicaneamt.blogspot.com/?fbclid=IwAR2_3C-

XjQ8mTLgqP6nCUp3oGNG4AvbjnACUsUAk9BwOAfDmB8TPvy6Nq50  

 Îmbunătățirea infrastructurii pentru desfășurarea activităților didactice online, în multe unități de învățământ, 

prin proiecte derulate de unitățile de învățământ în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

și/sau cu autoritățile locale. 

 Participarea cadrelor didactice la activități de formare în vederea dezvoltării abilităților de desfășurare a 

activităților didactice online, sau formarea acestor competențe prin studiu individual. 

https://www.facebook.com/groups/368476030887226
https://www.facebook.com/FizicaNeamt
https://fizicaneamt.blogspot.com/?fbclid=IwAR2_3C-XjQ8mTLgqP6nCUp3oGNG4AvbjnACUsUAk9BwOAfDmB8TPvy6Nq50
https://fizicaneamt.blogspot.com/?fbclid=IwAR2_3C-XjQ8mTLgqP6nCUp3oGNG4AvbjnACUsUAk9BwOAfDmB8TPvy6Nq50
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 D.2.4. Examene și concursuri școlare 

Examenul național de bacalaureat 

Anul școlar Filiera 
Număr candidați 

înscriși 

Număr candidați 

reușiți 

Număr candidați 

respinși 
Promovabilitatea 

 

2020-2021 

 

Teoretică  131 131 0 100% 

Tehnologică  82 56 26 68,3 % 

Total 213 187 26 87,8 % 

 
 

Concursuri desfășurate în anul școlar 2020-2021 

 

 Olimpiada Națională a Societății Române de Fizică 

Nr elevi participanți Premiul I Premiul al II-lea Premiul al III-lea Mențiune 

21 1 3 7 4 

Elevii participanți la Olimpiada Națională a Societății Române de Fizică au fost pregătiți de profesorii: 

Mihaela Pîntea, Cristinel Secară, Luminița Cotfasă, Mariana Frenți, Anișoara Oniciuc, Luminița Stroia, Grigoruță 

Oniciuc, Carmen Florescu. Coordonatorul județean ON-SRF a fost domnul profesor Grigoruță Oniciuc. De 

asemenea, profesorii de fizică din județul Neamț au participat, în calitate de profesori voluntari, la organizarea și 

desfășurarea etapelor locală, județeană și națională ale olimpiadei de fizică organizate de către Societatea Română 

de Fizică (profesori care au elaborat subiectele de concurs, profesori asistenți, profesori evaluatori): Anișoara 

Oniciuc, Constantin Ostafe, Mariana Munteanu, Nicușor Cristian Pop, Mihaela Pîntea, Cezarina Moroșanu, Luminița 

Cotfasă, Florin Racovanu, Ana Filip, Mariana Frenți, Elvira Tanasa, Cristina Radu, Cristinel Secară, Georgeta 

Balaban, Aida Ilie. 

 

 Olimpiada de Astronomie și Astrofizică 

Nr elevi participanți Premiul I Premiul al II-lea Premiul al III-lea Mențiune 

10 3 3 1 3 

 

Din județul Neamț au participat la Olimpiada de Astronomie și Astrofizică 10 elevi de la Colegiul Național 

„Petru Rareș” din Piatra-Neamț. Medaliații cu aur au fost selectați în lotul lărgit al României pentru participarea la 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2020-2021 

  

139 

Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică din Columbia. Pregătirea elevilor s-a desfășurat în cadrul 

Centrului de Excelență, sub îndrumarea prof. Grigoruță Oniciuc de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra-

Neamț. 

 

 Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice „Ștefan Procopiu” 

Nr elevi participanți Premiul I Premiul al II-lea Premiul al III-lea Mențiune 

37 2 3 1 3 

 

Concursul Național de Referate și Comunicări Științifice „Ștefan Procopiu” s-a desfășurat online, în perioada 

19-20 iunie 2021. Această activitate a fost inclusă în CAEN începând cu anul 2008, fiind organizată de către Colegiul 

Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra-Neamț, coordonatori de proiect fiind prof. Silvia Pruteanu-Mălinici și prof. Ana-

Cezarina Moroșanu. Activitatea a fost organizată în fiecare an în parteneriat cu Facultatea de Fizică a Universității 

„Al. I. Cuza” din Iași, Casa Corpului Didactic Neamț și Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Cele 3 secțiuni-concurs 

adresate elevilor au fost: Științe – Gimnaziu (au fost înscrise 32 de lucrări), Fizică – Liceu (28 lucrări), Științe și 

Tehnologii – Liceu (47 lucrări). Secțiunile adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar au fost: 

Secțiunea Didactică (63 de lucrări înscrise) și Secțiunea Științifică (38 lucrări). 

 La activitățile Concursului Național de Referate și Comunicări Științifice „Ștefan Procopiu” au participat elevi 

și profesori din 26 de județe, precum și din țări precum Spania, Austria, Irlanda, Republica Moldova. 

 

D.2.5. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022 

În urma discuțiilor cu profesorii de fizică din județul Neamț, care au avut loc în timpul întâlnirilor online din 

cadrul activităților de cerc pedagogic și al celorlalte întâlniri pe care le-am avut, dar și analizând rezultatele 

chestionarelor pe care le-au completat profesorii pe parcursul anului școlar 2020-2021, rezultă următoarele concluzii 

și direcții de acțiune la nivelul disciplinei Fizică: 

 Continuarea schimbului de bune practici; 

 Pregătirea elevilor pentru a obține rezultate bune la examenul de bacalaureat; 

 Utilizarea unor metode prin care să se realizeze captarea atenției elevilor și determinarea acestora de a 

participa la activitățile didactice online cu camerele dispozitivelor electronice deschise; 

 Eficientizarea metodelor de predare-învățare, inclusiv în mediul online; 

 Însușirea unor metode de evaluare în mediul online; 

 Utilizarea unor instrumente digitale de evaluare; 

 Îmbunătățirea strategiilor didactice; 

 Evaluarea mai eficientă a procesului didactic; 

 Realizarea de experimente de fizică în laborator; 

 Organizarea, imediat ce va fi posibil, a olimpiadelor și concursurilor școlare, care să stimuleze elevii pentru 

obținerea performanțelor; 

 Însușirea elementelor de metodica predării disciplinei în mediul online; 

 Utilizarea chestionarelor online ca instrumente de evaluare a elevilor; 

 Activități de recuperare a materiei, pregătirea elevilor pentru examenele naționale; 

 Identificarea de fonduri pentru formarea cadrelor didactice; 

 Școală “față în față” cât de mult permite situația epidemiologică actuală; 
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 Monitorizarea activităților didactice și a calității acestor activități didactice, în vederea obținerii unor rezultate 

bune și foarte bune la examenele și concursurile naționale. 

 

 D.3. BIOLOGIE ȘI CHIMIE 

 

D.3.1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare, tematice 

Obiectivele activităţii de inspecţie şcolară pentru anul școlar 2020-2021: 

 sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului didactic în îmbunătăţirea activităţii;  

 sprijinirea evaluării calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului de performanţă atins de elevi la nivel 

naţional, judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie;  

 evaluarea calităţii personalului din învăţământ şi evaluarea calităţii managementului şcolar; 

 creşterea calităţii serviciilor educaţionale; 

 perceperea inspecţiei/controlului ca instrument de sprijinire a managerilor şcolari în eficientizarea 

activităţii manageriale; 

 asigurarea şi dezvoltarea resursei umane, în planul perfecţionării şi formării continue a cadrelor 

didactice;  

 funcţionarea optimă a fluxului informaţional. 

Numărul inspecțiilor in specialitate/de 

perfecționare/generale 

An școlar  

2019-2020 

An școlar  

2020-2021 

inspectii în specialitate și perfectionare 4               9 

inspectii generale 0 0 

inspecții tematice 85 95 

  

 Inspecții realizate/coordonate de către inspectorul școlar. 

 Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ: 95 

 Număr inspecții a) curente:1; b) speciale: 2, c) def: 2 

 

D.3.2. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei  

 Din totalul de 123 cadre didactice 73 % au gradul didactic I, 6% - gradul II, 14 % definitivat și 7 % sunt 

debutanți. 

 

 
 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2020-2021 

  

141 

 Catedrele nu pot fi constituite numai în mediul urban sau rural, numărul mic de ore din planul cadru face ca 

un profesor să meargă în cel puțin trei unități școlare, acestea fiind și în rural și în urban.  

              Din totalul de cadre didactice care predau disciplina chimie din județul Neamț 88 % au gradul I, 6% - gradul 

didactic II, 5% definitivat și 1 % debutant. 

 
 

Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice și examenul 

de definitivare în învățământ 

 Pentru anul școlar 2021-2022, la concursul de titularizare s-au înscris 21 cadre didactice cu specializarea 

biologie. 

 Notele obținute sunt foarte bune, ceea ce demonstrează o pregătire temeinică a acestor colegi de 

specialitate (19 cadre didactice au obținut note de trecere). 

 Profesorii debutanți, participanți pentru prima dată la concursul de titularizare din acest an, au obținut și ei 

note bune foarte bune. 

 La disciplina biologie, 2 cadre didactice au participat la examenul de definitivat, examen trecut cu note foarte 

bune. 

 La disciplina chimie și chimie industrială, 7 cadre didactice au participat la concursul de titularizare 2021-

2022, obținând note de trecere 6 candidați. 

 

            D.3.3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - 

constatări identificate în cadrul inspecțiilor  

                    Aspecte pozitive:  

 documentele de planificare și  proiectare curriculară respectă cerințele M. Ed.; 

 curriculumul la decizia şcolii are pentru acest an cursuri aprobate de M. Ed.; 

 resursa umană titulară al învățământului nemțean, profesori debutanți participanți la concursul de 

titularizare au obținut catedre în acest an școlar la cele două discipline: biologie și chimie; 

 existența unui vast material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 

curriculare - manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumatoare, 

softuri educaţionale); 

 demersul instructiv-educativ a fost orientat spre dezvoltarea competenţelor fundamentale, vizând 

pregătirea copiilor pentru o societate şi o economie bazate pe informaţie şi pe cunoaştere; 

 existenţa unor scheme orare conform legislaţiei în vigoare; 

 activitatea privind evoluţia în carieră, formare continuă şi dezvoltarea resursei umane, s-a desfăşurat 

în concordanţă cu obiectivele stabilite la nivelul Inspectoratului Şcolar; 
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 promovarea egalităţii de şanse. 

       Aspecte negative:  

 neimplicarea unor cadre  didactice în activități de echipă; 

 disfuncţionalităţi în realizarea evaluării de proces; 

 folosirea insuficientă a echipamentelor moderne;  

 insuficienta implicare a profesorilor în programe şi în proiecte interne şi internaţionale; 

 nu se folosesc totdeauna eficient cabinetele şi laboratoarele existente; 

 lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi; 

 nerespectarea prevederilor privind eficientizarea demersului didactic. 

Aspecte care necesită îmbunătățire 

      Cauze identificate:  

 lipsa  unor programe de educație diferenţiată pentru elevii cu CES – provenind din grupuri 

defavorizate social sau predispuse la abandon şcolar şi implicarea în mai mare măsură a 

psihologului şcolar în monitorizarea evoluţiei acestor elevi; 

 încluderea în activitatea la clasă a sarcinilor de lucru în echipă şi individualizate, adaptate la 

particularităţile clasei şi la prevederile programei școlare; 

 informarea elevilor cu privire la noutăţile legate de structura subiectelor și a programei pentru 

examenul de Bacalaureat; 

 preocupare pentru aplicarea corectă a programelor de gimnaziu și monitorizarea aplicării în 

continuare a programei de clasa a VIII-a. 

       Analiza SWOT a disciplinei:  

            Puncte tari:  

 Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională; 

 Existenţa unui număr destul de mare de cadre didactice titulare cu gradul didactic I; 

 Realizarea în termen a planificărilor şi a documentelor de proiectare; 

 Aplicarea corectă a prevederilor curriculare și ghidurilor metodologice; 

 Documentele de proiectare constituie instrumente reale de lucru; 

 Utilizarea adecvată şi eficientă a programelor și manualelor şcolare; 

 Adaptarea strategiilor didactice în funcţie de filieră, profil şi specializare; 

 Concordanţă între documentele de proiectare, condică  şi activităţile desfăşurate; 

 Dezvoltarea capacităţilor şi a competenţelor la elevi prin eficientizarea actului didactic. 

           Puncte slabe:  

 insuficienta informare din partea multor cadre didactice asupra noutăţilor, privind aplicarea 

proiectelor de reformă în învăţământ şi a legislaţiei şcolare, implicând o redusă participare la actul 

decizional; 

 reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice, fapt constatat la aplicarea noii programe 

de la clasa a VIII-a; 

 lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi; 

 lacune în pregătirea iniţială, la metodica predării disciplinelor în cazul debutanţilor; 

 existenţa unor documente de planificare şi proiectare având un grad insuficient de personalizare; 

 metodele de predare activ-participative creative câştigă teren cu întârziere. 
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           D.3.4. Examene și concursuri școlare 

 

  Examenul național de bacalaureat 

An examen 

Număr de candidați 

înscriși 

Număr de candidați 

reușiti 

Număr de candidați respinși, 

absenți, eliminați 

Biologie Chimie Biologie Chimie Biologie Chimie 

2018-2019 1285 132 864 122 421 10 

2019-2020 1645 96 973 82 672 14 

2020-2021 1216 73 679 57 537 16 

 

Numărul de participanților la examenul de bacalaureat este unul destul de mare la disciplina biologie, în 

comparație cu disciplina chimie, promovabilitatea este una necorespunzătoare la filiera tehnologică. 

Cauza este bine știută de M. Ed, elevii de la liceele tehnologice, care nu mai fac biologie în clasele a XI-a și 

a XII-a, sunt obligați după doi ani să susțină examenul la această disciplină, procentul de promovabilitatea fiind foarte 

mic. 

Există o lipsă de interes şi de motivaţie din partea unor elevi care provin din familii cu probleme financiare; 

 

  Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2020-2021 

 Număr de premii acordate 

Olimpiada Națională de 

Chimie 

Numărul de 

participanți 
Premiul 1 Premiul 2 Premiul 3 Medalie de argint 

4, 10, 17.04.2021 28 - - - 1 

 

 În acest an școlar, deși concursurile și olimpiadele școlare nu s-au desfășurat, disciplina chimie a 

desfășurat Olimpiada Națională, cu ajutorul Universității București. 

            Concursul s-a desfășurat în mai multe etape (3). 

 Etapa 1, 04.04.2021, online, 3 ore, teste grilă, oral 3-16;   

 Etapa 2, 10.04.2021, online, subiecte deschise, 3 ore;    

 Etapa 3, 17.04.2021, proba de baraj, fața în față. 

 

 Din județul Neamț au participat în etapa I, un număr de 28 elevi: clasa a VIII-a=6, IX=11, X=10, XI=1, dintre 

care s-au calificat în etapa a doua 5 elevi: 

 Niță Călin Mihai - clasa a VIII-a - Șc. Gim. Nr. 2, Piatra-Neamț 

 Popescu Maria -Theodora - clasa a IX-a - Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț 

 Lupașcu Simon-Dimitrie - clasa a IX-a - Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț 

 Horodniceanu Andrei - clasa a X-a - Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț 

 Gorcioaia Anca-Elena - clasa a XI-a - Colegiul Național „Roman Vodă”, Roman 

 În urma etapei a treia, Neamțul a obținut o medalie de argint la clasa a IX-a prin elevul Lupașcu Simon-

Dimitrie - Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț. 
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D.3.5. Priorități ale disciplinei biologie/chimie pentru anul școlar 2021-2022 

 Sprijinirea cadrelor didactice debutante și nu numai, în abordare unui învățământ de specialitate centrat pe 

elev și competente. 

 Perfecționarea metodico-științifică continuă a cadrelor didactice de specialitate (prin cercuri pedagogice, 

inspecții pentru gradele didactice). 

 Creșterea calității actului didactic și respectarea standardelor de performanță. 

 Integrarea tehnologiei în procesul de predare/învățare, buna pregătire a profesorului în această privință. 

Cunoașterea de platforme și instrumente digitale: platforme de învățare online (Google Classroom, Moodle, 

Microsoft Teams, Edmodo, Learningapps), mijloace de comunicare cu elevul (Whatsapp, 

Facebook/Messenger, email), aplicații online cu scop de învățare ( Kahoot, Padlet, Livresq), aplicații pentru 

comunicarea colaborativă online (Meet, Skype, Zoom). De asemenea, se vor folosi resurse educaționale 

deschise, valide/validate din punct de vedere educațional. 

 Utilizarea de strategii didactice care să orienteze elevii spre activităţi de investigare a structurilor, 

fenomenelor şi proceselor desfăşurate în natură, spre descoperirea diversităţii şi unităţii lumii vii, a explicaţiei 

adaptărilor organismelor la variaţiile factorilor de mediu, spre cunoaşterea şi rezolvarea problemelor ce 

privesc sănătatea omului şi a mediului etc. 

 Încluderea în activitatea la clasă a sarcinilor de lucru în echipă şi individualizate, adaptate la particularităţile 

clasei şi la prevederile programei școlare; 

 Înformarea permanentă a elevilor și profesorilor cu privire la noutăţile legate de structura subiectelor, a 

programei pentru examenul de Bacalaureat, a subiectelor de titularizare. 

 

E. ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE 

 

E.1. ISTORIE 

 

E.1.1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei istoria realizate de către inspectorul școlar 

 În condițiile impuse de apariția virusului COVID 19, începând cu martie 2020, la nivelul județului Neamț, 

profesorii de istorie au intrat într-o campanie de formare continuă, cu accent pe implementarea procesului de 

predare-învățare-evaluare în format digital. Pentru rezolvarea acestui deziderat, au fost organizate următoarele 

acțiuni: organizarea unei comunicări eficiente cu profesorii de istorie prin constiturea unui grup de lucru pe 

Classroom, în scopul familiarizării lor cu acest mod de desfășurare al lecțiilor, în format online, constituirea unui grup 

funcțional de comunicare pe WhatsApp, flux pe care au fost transmise, cu rapiditate, comunicări către profesorii de 

istorie, cu privire la posibilitatea participării la webminarii sau work-shopuri dedicate situației speciale de învățare 

online, au fost organizate două întâlniri ale consiliului consultativ, două cercuri pedagogice, cinci evenimente pe teme 

istorice, cu invitați, în format online. 

 Au fost organizate grupuri de lucru pentru realizarea caietelor speciale pentru gimnaziu și liceu, în scopul 

sprijinirii învățării de acasă, cu instrumente accesibile pentru elevii care nu dețin instrumente digitale, sau trăiesc în 

locuințe care nu sunt racordate la curent electric. Caietele conțin schițe de lucru, aplicații, vocabular explicativ al 

noilor concepte istorice predate, ș.a. Grupurile de lucru au fost formate din cate doi profesori pentru fiecare clasă, 
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pentru clasele V-XII, așadar, grupul de lucru a fost format din 16 profesori de istorie, creatori de RED, un coordonator 

al proiectului – inspector școlar disciplina istorie, și un profesor responsabil de editare și corectare a textelor. 

Au fost realizate patru inspecții pentru definitivat la Școala Gherăești și Școala Războieni și două inspecții 

curente pentru obținerea gradului didactic I, Școala Timișești și Seminarul Teologic Veniamin Costachi, Mrea Neamț. 

(două inspecții). 

 

Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare 

Nr. 

crt. 

Tipul inspecției Număr de inspecții la care 

am participat/ revenire 

Număr de profesori 

inspectați 

Calificative/note 

1. Inspecție generală 1 6 Bine 

2. Inspecție în specialitate/de 

perfecționare 

6 6 Foarte bine 

3. Inspecție tematică 24 - - 

 

Inspecții formare continuă Definitivat Gradul II Gradul I 

Grade didactice 4 - 2 

 

 

E.1.2. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei istoria 

 
Activitatea didactică la disciplina istorie/mediul de proveniență a școlii: 

 51,2% - profesori în școli din mediul rural 

 37,2% - profesori din mediul urban 

 11,6% - profesori cu ore în mediul urban și rural 
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E.1.3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - 

constatări identificate în cadrul inspecțiilor 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 

 Încadrarea la disciplina istorie cu personal calificat 100%, în toate şcolile din judeţul Neamţ. 

 Realizarea formării continue, la nivelul grupului de profesori de istorie, pe două serii a câte 25 de profesori, 

prin cursurile CRED, organizate de ME, prin CCD Botoșani, formator Elena Preda. 

 Realizarea grupului de comunicare al profesorilor de istorie pe format WhatsApp și deschiderea unei clase 

pilot pe modelul Classroom. 

 Realizarea strategiei educaționale, prin planul managerial la nivelul disciplinei, cu accent pe formarea 

competenţelor la profesori și elevi pe utilizarea instrumentelor digitale 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 direcţionarea atenţiei către viaţa 

comunităţii şi istoria acesteia. 

 Alternarea metodelor didactice tradiţionale cu metode active de învățare și folosirea de instrumente digitale: 

învăţarea prin descoperire, învăţarea problematizată, învăţarea prin cooperare, simularea, jocul de roluri, 

metode care pot contribui la dezvoltarea receptivităţii şi capacităţii de abordare raţională a problemelor 

personale şi publice, în contextul unui mediu economic, social şi cultural complex şi dinamic. 

 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. 

 Implementarea de proiecte cu finanţare judeţeană, în parteneriat cu Asociația Profesorilor de Istorie Neamț, 

cu valori cuprinse între 500 și 50.000 lei. 

 Realizarea de spații special amenajate cu surse istorice de sorginte locală, în fiecare școală (documente, 

fotografii, artefacte, hărți, panoplii ș.a. 

 Absența petiţiilor cu privire la activitatea didactică a profesorilor de istorie, din judeţul Neamţ. 

Puncte slabe: 

 Număr redus de spaţii amenajate în şcoli pentru cabinete de istorie. 

 Lipsa performanței digitale, profesori insuficient formați pentru folosirea echipamentelor digitale. 

 Completarea catedrelor de istorie din mediul rural cu ore de alte discipline. 

 Menţinerea unor deficienţe privind comunicarea între profesor-elev, cauzate de menţinerea caracterului 

expozitiv al lecţiilor. 

 Confuzia existentă la nivelul definirii corecte a logicii unui proiect didactic, competenţele generale nefiind 

urmate de competențe specifice/activități de învățare/evaluare și finalităţi coroborate acestora. 

 Constituirea catedrelor, în special din mediul rural, prin funcţionarea cadrelor didactice în două, respectiv trei 

şcoli. 

 Instabilitatea profesorilor netitulari pe catedrele din unităţile şcolare din mediul rural. 

 Superficialitate în studierea documentelor școlare obligatorii: plan-cadru, curriculum, programa. 
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Oportunităţi: 

 Implementarea proiectelor strategice cu finanţare europeană pentru formarea continuă a profesorilor. 

 Oferta de proiecte naţionale pentru profesorii de istorie, proiecte care tratează teme de importanţă ştiinţifică 

şi didactică. 

 Participarea profesorilor la obținerea de burse de studiu acordate prin Programul ERASMUS. 

 Implicarea Consiliilor Locale din cadrul unor comunităţi prin sprijinirea de proiecte cu caracter istoric ce 

vizează promovarea istoriei locale. 

Ameninţări: 

 Numărul redus de ore de istorie la nivel gimnazial, clasele a VI-a și a VII-a. 

 Lipsa finanţărilor naţionale pentru organizarea de tabere de studiu pentru elevii pasionaţi de disciplina istorie. 

 Încărcătura curriculară a programelor şcolare, în raport cu numărul de ore aprobat. 

 Lipsa finanţării la nivel naţional pentru vizitele elevilor la muzee și organizarea activităţilor aniversare/ 

comemorative. 

Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line):  

 activități didactice reduse ca număr pentru motivarea gândirii critice. 

 autosuficiența unor cadre didactice și pregătirea superficială pentru lecții. 

 lipsa echipamentelor digitale în perioada activității online și absența unor competențe de lucru pe calculator. 

 

E.1.4. Examene și concursuri școlare 

 Examenul național de bacalaureat istorie, analiza comparativă 2020/2021 

Disciplina Inscriși Promovați 

Cu 

media 

5-5.99 

Cu 

media 

6-6.99 

Cu 

media 

7-7.99 

Cu 

media 

8-8.99 

Cu 

media 

9-9.99 

Cu 

media 

10 

Promovabilitate 

Istorie 

2020 
1061 979 209 91 97 154 340 88 93,68% 

Istorie 

2021 

960/ 

Absenți 21 
820 228 140 97 133 160 62 87,32% 

 

E.1.5. Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

1) Simpozionul național „Istoria învățământului din România” – noiembrie 2020 

Secțiunile simpozionului  

 Istoria învățământului din România 

 Istoria învățământului din județul Neamț 

 Istoria minorităților 

 Didactica Istoriei 

 Sesiune de comunicări științifice dedicată elevilor de liceu 

 Istoria școlii în imagini 

2) 103 ani de la Unirea Basarabiei cu România 

Parteneriat cu Colegiul Național „Petru Rareș” și Colegiul Național „Gheorghe Asachi”, Invitat prof. univ. dr. Sergiu 

Musteață de la Universitatea Pedagogică din Chișinău 

3)  Istoria statului modern român ( 24 Ianuarie 1859 – 24 Ianuarie 2021) - masă rotundă 

4) 10 Mai–trei evenimente care au schimbat istoria – simpozion online 
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5) Masă rotundă - Diseminarea experienţelor şi 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 

„Monografia județului Neamț”, a volumului colectiv de istorie locală „Neamțul – ținutul tezaur” și a albumului 

cartografic. 

 

 

E.1.6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022  

          Directii de acțiune viitoare 

 Formarea profesorilor de istorie în vederea susținerii orelor cu ajutorul echipamentelor digitale și în condiții 

online, conform noilor realități impuse de pandemia SARS CoV19. 

 Motivarea 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. 

 Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul gimnazial de a promova practici didactice 

eficiente la clasă, în contextul aplicării noului curriculum național. 

 Monitorizarea predării-învățării-evaluării conform noilor curricule la gimnaziu, dar și la liceu, pentru curricula 

aprobată. 

 Up-datarea bazei de date (corp profesoral, corp metodişti şi aprobarea componenţei Consiliului consultativ la 

disciplina istorie). 

 Organizarea anuală a Colocviilor de Istorie. 

 Diseminarea experienţelor şi 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 

„Monografia județului Neamț”, a volumului colectiv de istorie locală „Neamțul – ținutul tezaur” și a albumului 

cartografic. 

 Organizarea activităţilor educative la nivel judeţean, pe zona Piatra-Neamț, Roman, Bicaz și Târgu Neamț, 

destinate evocării evenimentelor istorice naționale și locale. 

 Monitorizarea, consilierea și evaluarea implementării noului curriculum la disciplina istorie, clasele V-VIII. 

 Identificarea de programe de finanţare prin care să fie atrase fonduri județene, naţionale şi europen. 

 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. 

 

 

E.2.GEOGRAFIE 

 

E.2.1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

 Inspecții realizate/coordonate de către inspectorul școlar  - 18 (câte 3 inspecții la unitățile arondate: -

Școala Gimnazială, comuna Hangu, Școala Gimnazială Ioan Luca Farcașa, Școala Gimnazială „Iustin 

Pîrvu” Poiana Teiului, Liceul  „Mihail Sadoveanu” Borca, Școala Gimnazială „Grigore Ungureanu” 

Ceahlău, Școala Gimnazială „Constantin Panțiru” Grințieș și una la Liceul Tehnologic „Ion Creangă” 

Pipirig) 
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 Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ - 38 (câte 6 la școlile arondate -

Școala Gimnazială, comuna Hangu, Școala Gimnazială Ioan Luca Farcașa, Școala Gimnazială „Iustin 

Pîrvu” Poiana Teiului, Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca, Școala Gimnazială „Grigore Ungureanu” 

Ceahlău, Școala Gimnazială „Constantin Panțiru” Grințieș și câte 1 la Liceul Particular nr.1 Alexandru cel 

Bun și Liceul Tehnologic „La Salle” Pildești) 

 Număr inspecții a) curente 6; b) speciale:5, c) def: 1  

 

E.2.2. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei:  

 Debutanți:  1 

 Definitivat:  10 

 Grad II:  26 

 Grad I:  72 

 Doctorat: 8 

 
 

E.2.3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - 

constatări identificate în cadrul inspecțiilor 

Aspecte pozitive:  

 Buna adaptare a majorității profesorilor de geografie la cerințele impuse de învățarea online. 

 Profesorii de geografie au ajutat la realizarea Bazei de fișe de lucru pentru elevii fără acces la învățarea 

online, 

 Profesorii de geografie au participat la diferite cursuri de formare on-line. 

 Participarea la activități de dezvoltare profesională în management educațional și în specialitate după 

cum urmează: 

 - Consfătuirile naționale organizate online la nivelul disciplinei Geografie (10.09.2020); 

 - Curs de formare pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile 

naţionale (aprobate prin OMEC nr. 4979/2020, cu modificările ulterioare) 21 decembrie 2020 – 16 ianuarie 2021. 

 Realizarea Bazei de materiale educaționale a ISJ Neamț, materiale ce au fost distribuite elevilor din zone 

defavorizate și care nu au avut posibilitatea de a se conecta la cursurile online. 

 Au fost propuse 98 de CDȘ-uri la disciplina Geografie, pentru anul școlar 2021-2022 (locul IV după Lb. 

Română, Matematică, Biologie), din care 17 aprofundare, 59 ca disciplină nouă și 22 integrate. 

 Au fost depuse la disciplina Geografie 17 Resurse educaționale din care au fost selectate 15. 
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 Toți cei 117 profesori de geografie sunt calificați. 

 Există cadre didactice în sistem, cu specializarea geografie, istorie-geografie, geografie-limbă străină, 

geografie-protecția mediului în 127 unități de învățământ de stat și două unități de învățământ particular. 

 Peste 90% din cadrele didactice au gradul didactic II și I, ceea ce denotă preocuparea pentru formarea 

continuă și perfecționare prin parcurgerea gradelor didactice. 

 Din totalul  cadrelor didactice, 95 sunt  titulari, 15 suplinitori, 3 detașați și două cadre didactice  la plata cu 

ora. 

 Documentele şcolare prezentate în cadrul inspecțiilor sunt, în general, funcţionale, personalizate, 

întocmite conform programei şcolare în vigoare, reprezentând instrumente eficiente de lucru. 

 Desfășurarea lecțiilor: 

 - în general, au fost lecții cu activități centrate pe elevi; 

 - s-au remarcat creativitatea și utilizarea eficientă a materialelor didactice (fișe de lucru, suporturi grafice 

și cartografice, folosirea softurilor educaționale). 

 Cei mai mulţi elevi probează faptul că au dobândit achiziţiile de bază, demonstrând că au competenţe de 

comunicare („utilizarea terminologiei”), competenţe metodologice de utilizare a suporturilor cartografice, 

precum şi  de relaţionare a mediului geografic cu elemente din matematică şi ştiinţe. 

 Strategie de evaluare bazată pe îmbinarea mai multor tipuri de evaluare: observarea directă, notare, 

interevaluare, evaluare secvenţială, teste interactive pe baza TIC. 

 Puncte slabe:  

 Lipsa de continuitate în sistem pentru o serie de cadre didactice, mai ales pentru debutanți și cu grad 

didactic definitiv. 

 Realizarea normei didactice  prin încadrarea în  două/trei sau chiar patru unități de învățământ. 

 Rezistența la schimbare și conservatorismul unor cadre didactice. 

 Consemnarea în cadrul proiectelor didactice a unei bibliografii restrânse, redusă deseori doar la nivelul 

manualelor şcolare. 

 Lipsa hărţilor şcolare/murale/a globului geografic, sub pretextul prezentărilor acestora doar pe suport 

electronic, prin utilizarea TIC-ului sau lipsa resurselor financiare pentru procurarea acestora de către 

unitatea de învăţământ. 

 În desfășurarea lecțiilor s-au constat: 

- tendinţa spre un conţinut ştiinţific enciclopedist şi generalist în detrimentul celui concis, concret şi practico-

aplicativ; 

- gestionarea necorespunzătoare a bugetului de timp; 

- slaba dotare pentru disciplina geografie, dar și suport tehnic insuficient în unele școli, pentru a permite 

desfășurarea unor lecții atractive și eficiente din punct de vedere a  dezvoltării educației pentru viață. 

 Implicarea selectivă a elevilor în decursul activităţilor cu menţinerea tendinţei de a folosi în exces elevii 

activi în detrimentul celor mai puţin implicaţi. 

 Tendință de apreciere doar a răspunsurilor foarte bune cu note maxime şi ezitarea de a aprecia şi nota 

răspunsurile slabe. 

 Neglijarea autoevaluării şi interevaluării. 

 Oportunități:  

 Propunerea și desfășurarea unor activități de formare continuă în concordanță cu nevoile identificate, mai 

ales pe activitatea online. 
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 Uutilizarea TIC-ului în  activitatea de predare-învățare-evaluare, 

 Propunerea de CDS-uri atractive pentru elevi care sa ducă la dezvoltarea de valori și atitudini adecvate 

tinerilor, dar și programei școlare (acolo unde plaja orară din planurile-cadru o permite). 

 Organizarea și desfășurarea unor activități de cerc pedagogic cu o tematică ce vizează participarea 

activă a tuturor. 

 Amenințări: 

 Instalarea rutinei în cazul unor cadre didactice, inclusiv al celor cu gradul I și cu vechime în sistem. 

 Lipsa de motivare și părăsirea sistemului de cadre didactice bine pregătite din punct de vedere 

profesional. 

 Părăsirea sistemului de învățământ de către cadrele didactice deja titulare, cu grade didactice. 

 Scăderea interesului elevilor pentru disciplina geografie în condițiile în care geografia este ca disciplina 

pentru bacalaureat doar pentru un număr redus de specializări. 

 Aspecte care necesită îmbunătățire:  

 Accesul tuturor elevilor la activitățile online, 

 Formarea deprinderilor de lucru online și de către profesori și de către elevi. 

 Selectarea acelor resurse care contribuie la eficientizarea activității la clasă (inclusiv online). 

 Lipsa atractivității și stimularea redusă a gândirii critice în anumite lecții de geografie. 

 Utilizarea ineficientă a resursei de timp la unele lecții de geografie. 

 

E.2.4. Examene și concursuri școlare 

  Examenul național de bacalaureat  

Promoția Inscriși Promovați 

Cu 

media 

5-5.99 

Cu 

media 

6-6.99 

Cu 

media 

7-7.99 

Cu 

media 

8-8.99 

Cu 

media 

9-9.99 

Cu 

media 

10 

Promovabilitate 

Curentă 
878/ 

Absenți 26 
814 85 92 173 223 215 23 94,54% 

Anterioară 
60/  

Absenți 2 
55 19 14 17 3 2  94,56% 

 Din cauza pandemiei nu au existat olimpiade și concursuri școlare. 

 

E.2.5. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022 

 Direcții viitoare de acțiune: 

 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 al 

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); 
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 Corelarea în permanență a demersurilor didactice cu contextul actual, cu necesitățile de formare, cu 

capacitățile psihointelectuale și sociale ale elevilor; 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare pentru activitatea on-line și pentru activitatea de 

evaluare în cadrul examenelor; 

 Dezvoltarea gândirii critice la elevi prin crearea unor situații problemă cu impact in realitatea geografică. 

 Creșterea preocupării pentru formarea de competențe practice și atitudinale în detrimentul transmiterii 

doar de informații; 

 Întreprinderea demersurilor necesare și identificarea surselor financiare pentru amenajarea unor cabinete 

de geografie moderne și funcționale/înnoirea materialelor didactice; 

 Desfășurarea în bune condiții a examenelor și obținerea unor rezultate foarte bune la nivelul disciplinei. 

 

E.3.1. SOCIO-UMANE  

E.3.1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

 Inspecții realizate/coordonate de către inspectorul școlar: 76    

 Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ: 68 

 Număr inspecții a) curente 2; b) speciale:3, c) def: 4 
 

E.3.2. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei: 

Resursa umană în anul școlar 2019-2020 (discipline socio-umane/pedagogie) 

 Urban Rural Total 

Gradul I 57 4 61 

Gradul 2 6 3 9 

Definitivat 2 0 2 

Debutanți 2 1 3 

 
 

E.3.3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - 

constatări identificate în cadrul inspecțiilor 

Aspecte pozitive:  

 Cadrele didactice inspectate stăpânesc atât conținuturile științifice ale disciplinelor predate, 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. În demersul de 

proiectare pe unități de învățare s-au luat în considerare particularitățile de vârstă ale elevilor și capacitățile 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2020-2021 

  

153 

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.  

 Preocuparea pentru realizarea unor lecții și activități atractive, diversificate, pentru 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 a 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. 

Aspecte care necesită îmbunătățire:  

 Realizarea unui sprijin personalizat pentru cadrele didactice debutante.  

 Formularea situațiilor-problemă comune/frecvente și identificarea unor soluții la nivelul școlii, potrivite elevilor 

și comunității locale, chiar dacă acestea nu sunt „în trend”. 

 Încurajarea colaborării între cadrele didactice din școală și a schimbului de idei și resurse privind modalitățile 

de realizare a activităților de educație la distanță. 

 Realizarea unor resurse educaționale proprii, adaptate particularităților elevilor și resurselor unității de 

învățământ. 

 Identificarea unor modalități de evaluare adaptate contextului învățării online. 

Cauze identificate:  

 Tratarea cu superficialitate a sugestiilor metodologice în utilizarea programei școlare la disciplina „Educație 

socială” în proiectarea activităților didactice. 

 

Analiza SWOT a disciplinei 

Puncte tari:  

 Au fost asigurate resursele umane calificate în toate unitățile de învățământ, la disciplinele socio-umane, în 

conformitate cu metodologia şi reglementările în vigoare.  

 Au fost asigurate resursele curriculare (manuale, auxiliare didactice, programe școlare, platforme digitale etc.)  

 Au fost elaborate planificările/proiectările unităților de învățare, fișele de lucru, modele de teste etc.) 

 Participarea unui număr de 11 cadre didactice la programe de formare la nivel internațional, prin proiecte 

Erasmus+. 

 Implementarea unor proiecte și realizarea procesului instructiv-educativ prin intermediul noilor tehnologii. 

Puncte slabe:  

 Existența unui număr mare de profesori suplinitori care obțin note mari la concursurile de titularizare, dar 

care nu pot obține catedre stabile de la un an la altul. 

 Preocuparea insuficientă privind:  
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- studierea şi aplicarea programelor școlare, a celorlalte reglementări în domeniul curriculumului, 

în special la disciplina Educație socială; 

- perpetuarea unor deficiențe în comunicarea didactică profesor-elev; 

- existența unor cadre didactice care nu dețin competențe de operare pe calculator; 

- număr redus de resurse educaționale deschise postate pe site-ul ISJ Neamț; 

- implicarea în ofertarea disciplinelor opționale la disciplinele socio-umane.  

 Utilizarea predominantă la clasă a strategiilor de tip discursiv/informativ în defavoarea celor moderne, 

active-participative, formative. 

 

 

E.3.4. Examene și concursuri școlare 

 

Examenul național de Bacalaureat 2021 

Total elevi 

participanți 

Discipline 

Logica, argumentare 

si comunicare 
Sociologie Economie Psihologie Filosofie 

677 494 93 11 74 5 

Cu note peste 5 446 89 11 70 5 
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E.3.5. Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

 Conferința Internațională ISF2020 „Noile generații de consumatori de servicii financiare – cum îi 

informăm, cum îi educăm”, 24 noiembrie 2020, organizată de Institutul de Studii Financiare, la care au 

participat 12 cadre didactice din județul Neamț. 

 „Slogan pentru România”, activitate organizată în parteneriat cu Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu”, 

Piatra-Neamț, cu ocazia Zilei Naționale a României, în care elevi de liceu coordonați de catre profesorul 

Teodor Negru au realizat desene cu ocazia Zilei Naționale. 

 

E.3.6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022 

 Monitorizarea aplicării Recomandărilor metodologice pentru consolidarea achizițiilor, în anul școlar 2021-

2022, la disciplinele socio-umane (Logică, comunicare și argumentare). 

 Monitorizarea aplicării la clasă a noului curriculum la disciplina Educație socială, prin inspecție de 

specialitate. 

 Proiectarea unui schimb de bune practici între profesorii care predau discipline socio-umane, în cadrul 

cercurilor pedagogice, în ceea ce privește demersul pedagogic la disciplina Educație antreprenorială, clasa 

a X-a, şi identificarea unor acțiuni didactice optime, în vederea atingerii finalităților la această disciplină. 

 Formarea continuă a corpului de metodiști la disciplinele socio-umane şi realizarea de formări pe 

problematica inspecțiilor pentru profesorii înscriși la examenele de grad didactic. 

 Colaborarea cu metodiștii şi membrii consiliului consultativ la disciplinele socio-umane pentru a asigura o 

evaluare corectă în teritoriu pe tema inspecțiilor de specialitate şi a inspecțiilor tematice. 

 Operarea corectă cu conținutul științific al lecției şi asigurarea condițiilor de calitate şi eficiență ale acestuia: 

structurarea logică; corelațiile intra-, inter- şi transdisciplinare; nivelul științific al conținutului ş.a. 
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E.4.1. RELIGIE  

E.4.1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ - 81 

Nr. 

crt. 
Tip inspecție 

Nr. cadre 

didactice 

inspectate 

Aspecte constatate 
Aspecte ce trebuie 

îmbunătățite 

1 specialitate 2 Comunicarea adecvată profesor-elev-părinte 

Realizarea unor resurse educaționale proprii, 

adaptate particularităților elevilor și 

diversificarea resurselor (platforme, materiale 

audio-video, Wordwall, Quizz etc.) 

Evaluarea  performanțelor/efortului depus în 

realizarea sarcinilor de lucru adaptate 

învățământului online. 

Proiectarea didactică  

Adaptarea curriculară 

Desfășurarea online a orelor  

2 definitivat 2 

3 gradul II 7 

4 gradul I 8 

 

E.4.2. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei 

 Debutanți:  4 

 Definitivat: 8 

 Grad II:  68 

 Grad I:  84 

 Doctorat: 3 

 
 

E.4.3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - 

constatări identificate în cadrul inspecțiilor 

Puncte tari: 

 Curriculum: 

- 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 resurselor informaţionale în specialitate (platfome de religie dedicate învațamânului);  

- cursuri de formare a metodiştilor; 

- cursuri de formare a debutanţilor; 

- auxiliare didactice interesante; 
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- existenţa unor planificări model orientative pentru toate nivelurile atât pentru învăţământul de masă, cât 

şi pentru învăţământul special; 

 Resurse umane: 

- existenţa unei baze de selecţie corespunzătoare: 

- cadre didactice cu dublă specialitate religie-română, religie-limbi străine, religie-asistenţă socială, religie- 

patrimoniu; 

- interesul pentru parcurgerea etapelor de formare continuă; 

- disponibilitate pentru creşterea calităţii în educaţie; 

- receptivitate faţă de utilizarea strategiilor interactive, alături de cele expozitiv-euristice; 

- cursuri de pregătire la dispoziţia cadrelor didactice debutante şi a  celor înscrişi la gradele didactice; 

 Resurse financiare şi materiale: 

- creşterea numărului cabinetelor de religie şi a numărului de materiale didactice existente în şcoli; 

- implicarea cultelor religioase în stimularea performanţelor elevilor; 

- o foarte bună colaborare cu reprezentanţii cultelor şi cu instituţiile bisericeşti locale; 

- colaborarea cu UAIC Iași pentru formare profesională a cadrelor didactice; 

 Dezvoltare şi relaţii comunitare: 

- o foarte bună colaborare cu reprezentanţii cultelor şi cu instituţiile bisericeşti locale;  

- parteneriate cu asociaţii care dezvoltă activităţi educative; 

- implicarea  profesorilor şi elevilor in activităţi  de voluntariat. 

 

Puncte slabe: 

 Curriculum: 

- valorificare insuficientă a componentei formativ–educative a conţinuturilor, aşa cum presupun un 

învăţământ modern şi specificul disciplinei; 

- implementarea încă cu rezervă a strategiilor moderne de predare; 

 Resurse umane: 

- lipsa unor cadre calificate în mediul rural, mai ales la confesiunea neoprotestantă; 

- 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; 

 Resurse financiare şi materiale: 

- lipsa unor capele amenajate în şcoli pentru a valorifica componenta liturgică a conţinuturilor şi realizarea         

unei consilieri religioase adecvate a elevilor; 

 Dezvoltare şi relaţii comunitare: 

- dificultăți din partea cadrelor didactice în accesarea unor finanțări pentru organizarea unor evenimente 

care să pună în valoare valențele edcative ale disciplinei. 

 

E.4.4. Examene și concursuri școlare 

Liceul  Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” Agapia 

 promovabilitatea în procent de 87.50% a examenului de bacalaureat 2021; 

 promovabilitatea 100% de certificare profesională; 
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 mediile obţinute la bacalaureat au fost mai mari în comparaţie cu cele obţinute la examenele de simulare; 

 este 90% din absolvenţi au fost admişi la învăţământul universitar de stat. 

Seminarul  Teologic Ortodox „V. Costachi” Mânăstirea Neamț 

 promovabilitatea în procent de 84.09% a examenului de bacalaureat 2021; 

 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 50% a examenului de bacalaureat 2021; 

 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 81,03% a examenului de bacalaureat 2021; 

 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 96,67 % a examenului de bacalaurea 2021; 

 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. 

 

Concursuri desfășurate în anul școlar 2020-2021 

Nr. 

crt. 
Denumirea competiției Premiul I 

Premiul al 

II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiune 

1. Concursul internațional Împreună cu Hristos 

în Europa secolului XXI 
23 1 1 1 

2. Concursul internațional Împreună cu Hristos 

în lume, Bucuria Învierii 
3 - 1 - 

 

E.4.5.  Conferințe, mese rotunde , simpozioane, proiecte 

 Simpozionul „Personalități ale istorei, științei și culturii românești provenite din familii de preoți” la Seminarul 

Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, 16.02.2021, Simpozionul județean „Făclii 

Ortodoxe în Petrodava”–„Viața românilor ortodocși din țară și diaspora într-o lume  secularizată”- 20 mai 2021 -

online, Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra-Neamt. 

 Managementul și dezvoltarea carierei didactice din perspectiva profesorului metodist program coordonat 

de ISJ Neamț are ca obiective: perfecționarea profesorului metodist bazată pe cunoaştere, calitatea instruirii şi 

dobândirea unor noi abiliăţi de către cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, care devin factori de 

competitivitate. 

 Consilierea în cariera didactică a cadrelor didactice debutante susținută cu implicarea profesorilor mentori/ 

metodiști și cu participarea unui număr mare de profesori de religie debutanți. 
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 Programul de formare continuă oferit de către Asociația Life-Learning Education: „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 pozitive. 

 Participarea profesorilor de religie 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 Știinte ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzau, Cluj, Olt, 

Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor si 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în perioada 15.11.2017 – 14.11.2021, care vizează reforma 

curriculumului național obligatoriu. 

 Cadrele didactice de religie au fost sprijinite direct în accesarea Programul de formare pentru constituirea 

Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) acreditat prin OMEC 

6081/2020, prin: a. informări pe grupul de comunicare județean, prin responsabilii de cercuri pedagogice și prin 

membrii consiliului consultativ, b. prin înregistrarea cererilor la ISJ Neamț, scanarea și expedierea acestora 

către solicitanți, în vederea completării dosarului de candidatură, prin acordarea de sprijin tehnic, în unele 

cazuri. 

 A fost creat site-ul http://religie-net.ro ca resursă destinată profesorilor de religie din județul Neamț. Acesta își 

propune să acopere treptat resursele didactice pentru toate conținuturile, de la clasa pregătitoare până la clasa 

a XII-a, potrivit organizării activității cuprinse în planificările calendaristice, astfel că se va comporta ca o 

construcție care se va întregi pas cu pas. Dat fiind acest stadiu de creație intensă, profesorii din județ sunt 

invitați să își aducă contribuția acolo unde consideră că pot să aducă plus valoare. 

 Programele și activitățile din cadrul ATOR și al Taberelor MMB, care funcționează în baza unui protocol iître 

MMB și ISJ Neamț, duc la un nivel de plus valoare atât pentru copiii paricipanți, cât și pentru profesorii de religie 

(Tabăra  de tradiție și spiritualitate de la Nemțișor,  iulie 2021, manifestare  regională, a reunit un număr mare 

de elevi interesați de istoria națională și de cunoașterea și cultivarea tradițiilor ortodoxe).  

  

E.4.6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022 

Componenta curriculară: 

 cunoaşterea documentelor curriculare: planurile-cadru şi programele şcolare în vigoare (modificate), studierea şi 

aplicarea ghidurilor metodologice; 

 folosirea eficientă a auxiliarelor şcolare;  

 conştientizarea de către profesori a importanţei privind întocmirea documentelor curriculare personale. 

Formarea cadrelor didactice şi performanţa în educaţie: 

 încurajarea profesorilor în participarea la cursuri de formare organizate de CCD sau alţi furnizori, implicarea 

profesorilor în activitatea de performanţă cu elevii pentru obţinerea de rezultate deosebite la concursuri şcolare; 

 implicarea profesorilor debutanţi în activităţi metodice ce vizează folosirea metodelor moderne de predare. 

Îmbunătăţirea bazei didactico-materiale: 

 preocupări pentru înfiinţarea cabinetelor de religie; 
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 preocupări pentru realizarea de resurse educaționale deschise;  

 susţinerea materială a parohiilor în ceea ce priveşte dotarea catedrelor şi cabinetelor de religie. 

Componenta de evaluare: 

 aplicarea testelor iniţiale la clasele de început de ciclu şi elaborarea de strategii de predare în concordanţă cu 

rezultatele testelor, implementarea de acţiuni pentru eliminarea lacunelor în cunoştinţele elevilor; 

 practicarea unei evaluări formative în favoarea elevului. 

 

 

F. ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

F.1. INFORMATICĂ, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR 
 

F.1.1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

Inspecții realizate/coordonate de către inspectorul școlar: 

 4 inspecții în specialitate pentru examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2021. Pentru fiecare 

profesor s-au efectuat câte două inspecții, câte una pe semestru și s-a evaluat portofoliul realizat pe 

parcursul anului. 

 2 inspecția curentă nr. 2 pentru acordarea gradului didactic I seria 2019-2021. 

 

Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ 

Număr inspecții curente speciale definitivat 

7 3 0 4 

 

Au fost efectuate 40 de inspecții tematice la cele 5 unități de învățământ cu personalitate juridică 

coordonate (Școala Gimnazială „Nicu Albu” Piatra-Neamț, Școala Gimnazială „Elena Cuza” Piatra-Neamț, Școala 

Gimnazială  Domnească Târgu Neamț, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Neamț, Școala Postliceală Sanitară 

„Laureatus” Târgu Neamț). 

 

            

F.1.2. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei 

 Urban Rural Total 

Gradul I 53 50 103 

Gradul II 3 9 12 

Definitivat 3 10 13 

Debutanți 3 10 13 

Doctorat 1 0 1 
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Din totalul de 142 cadre didactice  72 % au gradul I,  8% - gradul II, 7 % definitivat și 7% sunt debutanți. 

Din totalul cadrelor didactice care au avut în încadrare ore de informatică/TIC 108 sunt titulari, 43 suplinitori; 

sunt cadre didactice de alte discipline care au în completare ore de TIC. 

 

F.1.3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - 

constatări identificate în cadrul inspecțiilor 

Aspecte pozitive:   

 aplicarea corespunzătoare a planurilor-cadru şi a programelor şcolare;  

 preocuparea pentru adaptarea curriculumului la vârsta, particularităţile intelectuale şi nevoile elevilor, prin 

aplicarea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate, psihopedagogice şi de didactica disciplinei;  

 implicarea cu responsabilitate în activităţile destinate pregătirii elevilor, în vederea susţinerii examenelor 

naţionale;  

 realizarea unei oferte de cursuri opţionale raportate la nevoile elevilor, ale comunităţii locale şi la 

implementarea cerinţelor europene în educaţie;  

 rezultate bune şi foarte bune la examenele naţionale;  

 funcţionarea optimă a cercurilor metodice şi a Consiliului Consultativ; 

 preocuparea cadrelor didactice pentru a urma cursuri de formare continuă, manifestând dorinţă de afirmare 

şi atitudine pozitivă faţă de profesie;  

 implicarea elevilor şi a profesorilor în participarea la concursuri, comunicări ştiinţifice şi simpozioane în 

format online;  

 diseminarea unor exemple de bune practici promovate de actorii educaţionali, asigurarea fluxului 

informational; 

 dezvoltarea infrastructurii IT a unităţilor de învățământ, prin dotarea cu echipamente tehnice necesare 

asigurării învățământului online, achiziționate de Ministerul Educației sau cu sprijinul comunităţile locale. 

 

Aspecte care necesită îmbunătățire:  

 înţelegerea şi aplicarea corectă a programelor şcolare de către cadrele didactice necalificate şi unele cadre 

debutante,  proiectarea şi planificarea didactică respectând întotdeauna cerinţele disciplinei şi recomandările 

făcute; dezvoltarea capacității unor cadre didactice pentru adaptarea curriculumului la particularităţile elevilor 

și la aplicarea metodelor activ-participative; 
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 preocuparea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea bazei materiale la disciplină; 

 sporirea interesului elevilor și motivarea pentru învățăre. 

 Cauze identificate:   

 bilanţ demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic; 

 deteriorarea mediului socio-economic şi familial; părinţi plecaţi la muncă în străinătate; diminuarea 

interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor; 

 insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal partener 

educaţional al şcolii. 

 

Analiza SWOT a disciplinei:   

Puncte tari: 

 Documentele de proiectare didactică (planificări calendaristice, proiecte ale unităților de învățare, proiecte 

didactice) concepute și redactate în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației, constituie 

instrumente de lucru util; 

 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 raportate la nevoile elevilor, ale comunităţii locale şi la implementarea cerinţelor europene în 

educaţie; rezultate bune şi foarte bune la examenele naţionale; 

 Pondere mare a cadrelor didactice titulare; 

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

 Participarea cadrelor didactice la forme de perfecționare variate: seminarii, simpozioane județene, naționale 

şi internaționale, conferințe, sesiuni de comunicări; funcţionarea optimă a cercurilor metodice şi Consiliului 

Consultativ 

 Implicarea motivată a cadrelor didactice în activităţile de catedră şi comisie metodică, ceea ce favorizează 

calitatea activităţilor şi, în multe cazuri, determină dimensiunea interactivă a educației; 

 Utilizarea metodelor didactice diversificate în activitățile de predare-învățare-evaluare;  

 Adaptarea conținuturilor și strategiilor la nivelul clasei/particularitățile elevilor; 

 Implicarea profesorilor în activități de performanță școlară, materializată prin participarea elevilor la un număr 

mare de concursuri școlare. 

Puncte slabe:   

 Dificultăţi în înţelegerea şi aplicarea programelor şcolare de către cadrele didactice necalificate şi unele 

cadre debutante; incapacitatea sau indiferenţa unor cadre didactice pentru adaptarea curriculumului la 

particularităţile elevilor; conservatorismul unor cadre didactice faţă de modernizarea procesului de predare;  

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

 Fonduri insuficiente pentru procurarea unor laboratoare moderne; 

 Existența unor catedre mozaic care conduc la scăderea calității actului educațional; 

 Participarea, uneori formală, la activități de formare și dezvoltare profesională; 

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

educațională privind asigurarea calității în educație; 

 Insuficienta dezbatere în comisiile metodice a problemei managementului clasei de elevi în condiţiile învăţării 

centrate pe elev, ale activităţilor individualizate sau organizate pe grupe, ale exersării autoevaluării sau 

utilizării standardelor de evaluare şi a criteriilor unitare de notare. 
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F.1.4. Examene și concursuri școlare  

 

Examenul național de bacalaureat 

 Număr de candidați 

înscriși 

Număr de candidați 

reușiți 

Număr de candidați 

respinși 

2019-2020 236 226 8 

2020-2021 217 214 3 

  

 Examenul național de bacalaureat Proba D) -Competențe Digitale 

 Număr de candidați 

înscriși 

Număr de candidați 

reușiți 

Număr de candidați 

respinși 

2019-2020 3816 3816 0 

2020-2021 3179 3179 0 
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   Concursuri desfășurate în anul școlar 2020-2021  

  Număr de premii acordate 

Olimpiada județeană Numărul de 

participanți 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiuni Premiu 

special 

Olimpiada Societății pentru 

Excelență și Performanță 

în Informatică 

54 7 10 12 11 17 

Olimpiada de Informatică 

aplicată AcadNet  

1 Calificare la etapa nationlă  

Novac Denis Valentin, clasa  a XII-a, secțiunea 

Calculatoare 11-12, Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, 

Roman 

 

Concursuri naționale  

 Campionatului Mondial Microsoft Office Specialist 2020, etapa națională, 9 octombrie 2020, București. 

Au participat 3 elevi de la Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț.  

Concursuri internaționale 

 Olimpiada de Informatică pe echipe – 1 echipaj de la Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț a 

participat la runda finală. 

 

 

F.1.5. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022  

 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 al unităţilor de 

învăţământ, pentru remedierea disfuncţionalităţilor şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 

 Monitorizarea şi verificarea respectării legislaţiei generale şi specifice, a ordinelor şi instrucţiunilor ME şi ISJ, 

cu privire la organizarea examenelor naţionale la disciplinele informatice. 

 Diversificarea cursurilor opționale în raport cu direcțiile de dezvoltare/trend internațional. 

 

 

 

https://www.srsi.ro/osepi
https://www.srsi.ro/osepi
https://www.srsi.ro/osepi
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F.2. DISCIPLINE TEHNICE – Învățământ profesional și tehnic 
 

F.2.1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinelor 

 Număr inspecții tematice realizate în unitățile de învățământ: 56 

 Număr inspecții în specialitate realizate în unitățile de învățământ: 36 

 Număr inspecții de perfecționare, realizate de inspectotii de discipline tehnice: 9, pentru un număr de 7 

cadre didactice, din care o inspecție specială, 4 inspecții curente pentru obținerea gradelor didactice și 4 

inspecții pentru definitivat. 

 

F.2.2. Situația încadrării cu personal didactic 

 Debutanți:  41 

 Definitivat:  37 

 Grad II:  56 

 Grad I:  270 

 Doctorat: 6 

 
 

F.2.3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - 

constatări identificate în cadrul inspecțiilor:  

Aspecte pozitive:  

 S-a aplicat corect curiculumul național. Pentru unitățile de învățământ gimnazial a fost monitorizată aplicarea 

noului curriculum la clasa a VIII-a și corectitudinea planificării calendaristice la Educație tehnologică și aplicații 

practice, iar pentru învățământ profesional și tehnic a fost monitorizată aplicarea corectă a planurilor de 

învățământ privind cultura de specialitate, pentru toate domeniile de pregătire/calificările profesionale. 

 Oferta curriculară a unităților școlare, realizată prin CDȘ și CDL, a fost relevantă pentru pregătirea elevilor. S-a 

centralizat și monitorizat aplicarea CDȘ elaborat la nivel gimnazial. Au fost implementate 9 discipline în cadrul 

CDȘ, la propunerea cadrelor didactice cu specializarea Educație tehnologică și aplicații practice. Pentru filiera 

tehnologică a învățământului liceal și pentru învățământul profesional au fost elaborate, avizate de CLDPS 

Neamț și aprobate de Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, 224 de propuneri 

de CDL pentru liceu și 127 de propuneri de CDL pentru învățământul profesional. 

 În urma inspecțiilor în specialitate și a inspecțiilor de perfecționare, desfășurate atât față în față, cât și online, 

s-a constatat o bună și foarte bună pregătire a cadrelor didactice inspectate.  
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 Cadrele didactice au participat la activități de formare continuă în domeniul predării-învățării-evaluării cu 

ajutorul tehnologiei și al internetului, prin activitățile organizate la cercurile pedagogice și prin cursuri de 

formare, ceea ce a făcut posibilă adaptarea, în mare măsură, a demersului didactic la activitatea online. 

Aspecte care necesită îmbunătățire:  

 Activitatea didactică realizată cu ajutorul tehnologiei și al internetului la orele de instruire practică necesită 

resurse educaționale online mai diversificate și aplicate fiecărei teme de instruire, precum și mult mai mult 

efort din partea profesorilor de instruire practică/maiștrilor instructori. 

 Pregătirea profesorilor pentru predarea-învățarea-evaluarea online la disciplinele tehnologice trebuie 

continuată, prin accesarea unor programe consistente de formare. 

Cauze identificate:   

 Profesorii nu au avut pregătirea adecvată pentru predarea-învățarea-evaluarea online la disciplinele 

tehnologice. 

 Existența problemelor de natură tehnică privind accesibilitatea educației online, mai ales în cazul elevilor care 

provin din medii vulnerabile. 

 

Analiza SWOT 

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 minister şi 

valabile pentru filierele, profilurile şi specializările la care se studiază discipline cu specific tehnic, precum şi a 

celorlalte documente metodologice necesare bunei desfăşurări a activităţii în învățământul profesional și 

tehnic. 

 Existenţa, în portofoliul cadrului didactic şi la dosarul comisiei metodice, a programelor şcolare, standardelor 

de pregătire profesională, planificărilor calendaristice anuale şi semestriale. Majoritatea planificărilor 

calendaristice au fost elaborate din perspectiva adaptării la particularităţile grupului de elevi. 

 Majoritatea activităţilor de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea 

individuală centrată pe elev, precum şi învăţarea în cadrul grupului sau în contexte similare locului de muncă 

din domeniul de pregătire. 

 Parcurgerea materiei în mod sistematic, în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare şi cu 

planificările calendaristice realizate de cadrele didactice. 

 Utilizarea softurilor pentru învăţare interactivă, aplicaţilor grafice, de laborator, de electronică aplicată, de 

prelucrare a imaginilor etc. 

 Conceperea şi utilizarea în activitatea de evaluare a unui număr mare de teste de evaluare continuă şi 

sumativă, fişe de lucru individuale, fişe de lucru pentru activitatea de laborator, fişe de evaluare şi notare, 

modele de prezentare electronică a unor aplicaţii, lucrări, 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. 
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 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 desfăşurării activităţilor, atât prin observare directă pe baza criteriilor 

din standardele de pregătire profesională, cât şi prin intermediul instrumentelor moderne de evaluare. 

 Colaborarea interdisciplinară pentru buna pregătire a elevilor se realizează atât în activitatea curentă, cât și în 

realizarea proiectelor de certificare a competențelor profesionale. 

 

Puncte slabe: 

 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. 

 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. 

 Existența unor evaluări care nu au fost realizate pe bază de criterii stabilite şi comunicate anterior elevilor, 

pentru dobândirea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională (SPP). 

 

 

F.2.4. Examene și concursuri școlare 

Examene de certificare  a calificării profesionale 

 Inspectorii de specialitate au realizat, prin inspecții tematice, consiliere, monitorizare și evaluare privind 

organizarea și desfășurarea examenelor de certificare a calificării profesionale nivel 3, 4 și 5.  

În cadrul inspecțiilor tematice efectuate s-au urmărit următoarele aspecte: 

 măsurile întreprinse de către unitățile de învățământ, desemnate centre de examen, în scopul organizării și 

desfășurării probelor prevăzute de către metodologiile în vigoare (respectarea prevederilor actelor normative, 

respectarea condițiilor de înscriere, asigurarea logisticii necesare, încadrarea temelor de proiect în 

curriculumul și raportarea corespunzătoare la standardele de pregătire profesională, completarea, de către 

îndrumătorii de proiect, a fișelor de evaluare a proiectului etc.); 

 modul  de desfășurare a probelor din cadrul examenelor de certificare a calificării profesionale. 

 Din rapoartele întocmite în urma inspecțiilor tematice se constată că școlile nominalizate drept centre de 

examen au luat măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de desfășurare în deplină siguranță a examenelor de 

certificare a calificării profesionale. 

 Procentul de promovabilitate a fost de 100% la examenele de certificare a calificării profesionale de nivel 3, 

99,39% la nivel 4 și 98,99% la nivel 5. 

 În județul Neamț examenele de certificare a calificării profesionale de nivel 3, 4 și 5 s-au desfășurat fără 

incidente, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, normelor P.S.I. și a măsurilor de prevenire a 

infecției cu virusul SARS-CoV-2. 
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Concursuri desfășurate în anul școlar 2020-2021 

În acest an școlar, în condiții de pandemie, au fost organizate: 

 Simpozionul Național de Comunicări Științifice „Perspective Tehnice și Tehnologice - Priorități şi 

Demersuri în Contextul European”, ediţia a XV-a, organizat on-line de Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu-

Neamț. 

 Concursul Naţional de Referate şi Comunicări „Ştefan Procopiu”, ediția a XXIX-a, structurat pe trei 

secţiuni: fizică, știinţe şi tehnologii, metodică şi predare ştiinţifică, organizat de Colegiul Tehnic „Gheorghe 

Cartianu” Piatra-Neamț.  

 Au fost prezentate lucrări de specialitate, comunicări de specialitate și metodico-științifice, la care au 

participat cadre didactice, elevi, profesori din învățământul universitar, care au prezentat rezultate ale studiilor și 

cercetărilor realizate.  

 

F.2.5. Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

 La nivelul județului Neamț, în domeniul IPT, inspectorii de specialitate, precum și cadre didactice care 

predau discipline din aria curriculară „Tehnologii” au participat la: 

 Conferința internațională „Instrumentul SELFIE WBL pentru învățământul  profesional și tehnic”, 

desfășurată în data de 26 ianuarie 2021. 

 Dezbaterea on-line a proiectului „ELECTRONIC INTERSHIPS”, Elemente Locale de Educație și 

Competențe Tehnice Readaptate la Ocupațiile și Nevoile din Industriile Competitive, cod SMIS 108846, 

desfășurată în data de 4 martie 2021. 

 Atelierul de bune practici cu tema „Provocări multiple în secolul XXI”, în cadrul proiectului „Noi TOȚI vrem 

la Școală”, desfășurat în perioada 12-13 februarie 2021. 

 Workshopul CRED NT, desfășurat în data de 10 iunie 2021 în cadrul proiectului CRED. 

 

 

G. ARIA CURRICULARĂ ARTE 

G.1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

Inspecții realizate/coordonate de către  inspectorul școlar - 51 

Număr inspecții a)curente - 5   c)def. - 4   

Inspecții – definitivat – 4 cadre didactice 

Inspecții gr. II -1 cadru didactic 

Inspecții gr.I - 4 cadre didactice 

 

Puncte tari: 

 diversitatea resurselor educaționale folosite (platforme, materiale audio-video, Wordwall, Quizz etc.); 

 utilizarea unor strategii de diferențiere în procesul de predare-învățare-evaluare; 

 respectarea programei școlare; 

 proiectare didactică în conformitate cu normele metodologice în vigoare; 

 folosirea eficientă a bazei materiale a școlilor; 

 preocuparea pentru structurarea activității pe strategii activ-participative. 

Aspecte de îmbunătățit: 
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 realizarea unor resurse educaționale proprii, adaptate particularităților elevilor și resurselor unității de 

învățământ; 

 identificarea unor modalități de evaluare adaptate contextului învățării online. 

 

Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ 

      Inspecții tematice - 42 de inspecții tematice în 5 școli arondate (Școala Gimnazială „Carmen Sylva ” Horia, 

Școala de Artă „Sergiu Celibidache” Roman, Școala Primară „Mușatinii” Roman, Grădinița Particulară „Episcop 

Melchisedec” Roman, Clubul Copiilor Roman și în alte două unități de învățământ, precum și la două inspecții de 

revenire la Școala Gimnazială Bicaz-Chei, Clubul Copiilor Roman. 

 Aspecte inspectate: pregătirea unităților școlare privind aspectele legate de prevenirea răspândirii virusului 

SARS-CoV-2; demersurile realizate de unitățile școlare privind prevederile Ordonanței de Urgență 144/24.08.2020; 

existența procedurii privind modul de desfășurare a activităților didactice de la nivelul unității școlare conform 

ghidurilor Școala altfel; verificarea modului de aplicare a legislației și a actelor normative în vigoare; asigurarea 

resursei umane (constituirea claselor, încadrarea cu personal, repartizarea orelor disponibile, constituirea comisiilor 

metodice etc.); monitorizarea aplicării legislației și a actelor normative privind Ordinul MEC nr. 5545 privind 

aprobarea Metodologiei-Cadru privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; verificarea modului de aplicare a legislației și 

a actelor normative privind Ordinul MEC nr. 5487/2020 si OMS nr. 1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusului SARS-CoV-2; Aplicarea art. 2, art.3, art.5, art.6, art.12, art.14, art.19, art.21, art.22, art.23 

din Metodologia-Cadru privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului precum 

și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal etc. 

 

G.2. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei: 

● Debutanți : 55 cadre didactice 

● Definitivat  :34 cadre didactice 

● Grad II: 60 cadre didactice 

● Grad I: 117 cadre didactice 

● Doctorat :2 cadre didactice 
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G.3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic și a activităților de învățare observate-constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor 

Aspecte pozitive: 

 diversitatea resurselor educaționale folosite (platforme, materiale audio-video, Wordwall, Quizz etc.); 

 utilizarea unor strategii de diferențiere în procesul de predare-învățare-evaluare; 

 respectarea programei școlare; 

 proiectare didactică în conformitate cu normele metodologice în vigoare; 

 folosirea eficientă a bazei materiale a școlilor; 

 preocuparea pentru structurarea activității pe strategii activ-participative. 

Aspecte care necesită îmbunătățiri: 

 realizarea unor resurse educaționale proprii, adaptate particularităților elevilor și resurselor unității de 

învățământ; 

 identificarea unor modalități de evaluare adaptate contextului învățării online. 

 

    Analiza SWOT  a disciplinei 

       Puncte tari: 

 încadrarea cu personal calificat; au fost asigurate resursele didactice în toate unităţile de învăţământ la 

disciplinele educație muzicală și educație plastică, în conformitate cu metodologia şi reglementările, fiind 

acoperite toate orele şi catedrele; 

 au fost asigurate resursele curriculare (programe şcolare, planificările/proiectările unităţilor de învăţare 

standardizate, auxiliare didactice); 

 activitatea profesorilor metodiști, care contribuie atât la consilierea cadrelor didactice debutante, cât și a 

celor care susțin grade didactice; 

 interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă (grade didactice/masterat/doctorat/alte programe de 

formare); 

 utilizarea metodelor didactice moderne în predarea-învățarea disciplinelor din aria curriculară Arte 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; 

 organizarea unor programe de formare continuă, la nivel național – Cursuri de Masterclass susținute de 

profesori de la Universitatea Națională de Muzică București, sesiuni de formare în cadrul Conferinței 

„Strategii, inovații și bune practici în sistemul educațional vocațional dezvoltate în școala online “, la nivel 

județean, prin oferta de cursuri și programe a Casei Corpului Didactic Neamț; 

 implementarea unor proiecte și realizarea procesului instructiv-educativ prin intermediul noilor tehnologii; 

 participarea numeroasă a elevilor la concursuri si competiţii specifice; 

 Lansarea volumului „Porți deschise către performanța muzicală instrumentală și vocală”- ghid pedagogic ce 

cuprinde articole semnate de cadre didactice experimentate ale Universității Naționale de Muzică din 

București,  instrumentiști cu prestigioase cariere interpretative. 

Puncte slabe:  

 proiectarea superficială a lecțiilor și a unităților de învățare, în cazul unor cadre didactice; 

 pregătirea metodică deficitară a unor cadre didactice debutante; 
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 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; 

 condițiile pandemice nu au permis desfășurarea normală și în bune condiții a lecțiilor; 

 perpetuarea unor deficiențe în comunicarea didactică profesor-elev; 

 existența unor cadre didactice care nu dețin competențe de operare pe calculator; 

 număr redus de resurse educaționale deschise postate pe site-ul ISJ Neamț; 

 insuficienta manifestare a creativității pedagogice în vederea creșterii motivației elevilor pentru învățare; 

 sociale necesare stabilității cadrelor didactice; 

 deteriorarea mediului socio-economic și familial; 

 diminuarea interesului/capacității familiei de a susține pregătirea școlară a copiilor; 

 creșterea numărului copiilor identificați cu dizabilități și încadrați în grad de handicap, în învățământul de 

masă; 

 reticență și opoziție din partea unor cadre didactice față de învățământul asistat de noile tehnologii. 

 

G.4. Examene și concursuri școlare 

Premii/distincții  an școlar 2020-2021 

Activitate / concurs Data Nivel  

național/ 

internațional 

Marele 

Premiu/ 

Trofeu 

Premii 

I 

Premii 

II 

Premii 

III 

Mențiuni 

Concursul Național Online de 

Interpretare Vocală Elena Botez 

ediția a IV-a 

20.06.2021 național 1 

1 

 

 

4 2 4 

Concursul de Interpretare 

Consonanțe Vocale Ediția I , 

online 

27.04.2021 național 1 1 - 3 5 

Do Re Mi Fest Mai 2021 Internațional - 1 - - - 

Orbetello Piano Competition 

Junior 
9 Mai 2021 Internațional - - - 1 - 

Festivalul Johann S. Bach Mai 2021 Național - - - - 1 

Sonosofia Aprilie 2021 Internațional - 14 7 8 7 

Amadeus Martie- Aprilie 

2021 
 - 1 - - - 

Pianiștii României 24-25 Aprilie 

2021 
Național - 1 - - - 

Carl Czerny Mai 2021 Național - 7 2 2 3 

Șansa egală 26-27 Martie 

2021 
Național - 3 - 2 - 

Concurs 

„Frederic Chopin” Bacău 
 Internațional - - - 1 - 

„Elite Competitions” Iași 21 mai Internațional - 2 - - 1 

Bienala „Victor Brauner" 5 Mai 2021 National - 1 - - 2 

Supereroii lui Picurici  Național - - -  2 

Concurs Național de 15-28 martie Național - - - 1 1 
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Activitate / concurs Data Nivel  

național/ 

internațional 

Marele 

Premiu/ 

Trofeu 

Premii 

I 

Premii 

II 

Premii 

III 

Mențiuni 

Interpretare Vocal-Instrumentală 

„CANTIS”, Ediția 1 

2021/ 

Festival Concurs Internațional 

„VARA TALENTELOR 2021”, 

Ediția I 

2 iulie 2020 Internațional - - 1 1 - 

   2 32 14 21 26 

 

 
 

G.4. Conferințe/ mese rotunde/simpozioane 

 Sesiuni de formare în cadrul Conferinței „Strategii, inovații și bune practici în sistemul educațional vocațional 

dezvoltate în școala online“. 

 Lansarea volumului „Porți deschise către performanța muzicală instrumentală și vocală” - ghid pedagogic ce 

cuprinde articole semnate de cadre didactice experimentate ale Universității Naționale de Muzică din 

București,  instrumentiști cu prestigioase cariere interpretative. 

 Organizarea unor ateliere locale, dezbateri, colaborări cu diverși parteneri. 

 Aplicarea unor modele de bune practici. 

 

G.5. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022 

 Asigurarea accesului egal și sporit la educație, vizând creșterea ratei succesului școlar. 

 Îmbunătățirea nivelului de calificare și sporirea performanțelor profesionale ale cadrelor didactice de 

specialitate. 

 Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în vederea 

îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv–educativ. 

 Formarea capacității de a reflecta asupra lumii, a valorilor culturale și a capacității de a formula opinii și 

judecăți de valoare, prin valorizarea propriilor experiențe, a cunoștințelor din domeniul artistic și prin 

cultivarea expresivității și a sensibilității, în scopul împlinirii personale și a promovării unei vieți de calitate.  
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H. ARIA CURRICULARĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

Pregătirea sportivă s-a confruntat cu restructurări semnificative din punctul de vedere al conținuturilor 

prevăzute de programele școlare și al organizării și desfășurării efective a procesului de învățământ, în condițiile unui 

proces de predare-învățare-evaluare exclusiv online. Preocuparea cadrelor didactice a constat în identificarea celor 

mai adecvate resurse informaționale și tehnologice care să permită derularea activităților didactice. Recomandări cu 

caracter organizatoric și practico-metodic au fost ilustrate în reperele metodologice elaborate de Ministerul Educației, 

care au etalat modalitatea de realizare a documentelor de planificare, de organizare și desfășurare a lecțiilor de 

educație fizică, pregătire sportivă practică/teoretică și de acordare a notelor. 

 

H.1. Analiza SWOT 

Puncte tari:  

 derularea simpozionului județean ,,Vladimir Lașcuˮ ca activitate metodică de formare, prin unirea celor 

opt cercuri pedagogice, în scopul consilierii profesorilor de educație fizică și sport din județul Neamț, cu 

privire la modalitatea de organizare și desfășurare a activităților de predare-învățare-evaluare în condiții de 

pandemie; 

 stabilirea şi aplicarea conţinuturilor de învățare în funcție de reperele metodologice proprii disciplinei, 

pentru atingerea competenţelor vizate din programele școlare în vigoare, în condițiile desfășurării activității 

sportive și teoretice online la educație fizică, pregătire sportivă practică, pregătire sportivă teoretică; 

 orientarea demersului educațional online în funcție de infrastructura limitată la spațiul de locuit și 

aplicarea unui sistem de evaluare personalizat pentru activitățile online la educație fizică și antrenament 

sportiv; 

 formarea continuă a cadrelor didactice (definitivat, gradul II, gradul I) în condițiile desfășurării activității 

didactice online.  

Puncte slabe:  

 interesul scăzut al unor cadre didactice în formarea propriilor competențe digitale în vederea realizării 

continuitățiii pedagogice;  

 diminuarea potenţialului biomotric şi psihologic al elevilor;  

 lipsa dispozitivelor IT și dificultatea transmiterii fișelor de lucru către elevi; 

 scăderea interesului cadrelor didactice de specialitate spre formare datorită imposibilității folosirii 

bazelor sportive, a materialelor didactice, practicării unor discipline sportive, și nerealizării olimpiadelor 

sportive școlare; 

 numărul mic de participanți la concursurile sportive cuprinse în cadrul Campionatelor Naționale la 

diferite discipline sportive din cauza pandemiei; 

 dificultăţi în selecţia tinerilor care să practice sportul de performanţă.  

Oportunităţi: 

 caracterul de prioritate a profesorilor de educație fizică pentru menținerea nivelului de sănătate a elevilor;   

 realizarea unui demers didactic atractiv cu materiale didactice nespecifice disciplinei în scopul asigurării un 

volum suficient de compețențe specifice, selectate în funcție de particularităţile claselor de elevi și ale 

grupelor de formare;  
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 aplicarea prevederilor cuprinse în reperele metodologice elaborate de către Ministerul Educației cu privire la 

securitatea în mediul online, asigurarea confidențialității datelor, preîntâmpinarea riscului pierderii de date, 

împiedicarea modificării datelor cu caracter personal, interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter 

personal. 

Ameninţări: 

 diminuarea potențialului biomotric și psihologic din cauza imposibilității derulării activităților sportive în 

condiții proprii; 

 creşterea numărului persoanelor cu atitudini deficitare; 

 lipsa fondurilor necesare dotării corespunzătoare a bazelor sportive şcolare; 

 migrarea cadrelor didactice tinere, bine pregătite, către cluburi și asociații sportive private, ce oferă 

posibilitatea desfășurării în mai bune condiții a activităților motrice. 

 

H.2. Organizarea compartimentului/disciplinei  

Școala online pentru disciplina educație fizică a reprezentat o provocare pentru majoritatea profesorilor de 

educație fizică și sport. Lecțiile online s-au derulat pe platforma instituțională a unităților școlare, dar și pe alte 

aplicații precum zoom, skype, discord, whatsapp. Platformele de colaborare online au facilitat realizarea activităților 

sportive online, schimbul de documente, teste, fișe de lucru sau teme între profesori și elevi. Cele mai frecvente 

situații problemă întâlnite au fost:  

 dificultăţile de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale întâmpinate de elevi, părinţi, profesori; 

 lipsa echipamentelor IT și a conexiunii la internet; 

 lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu. 

 

H.3. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei  

Anul școlar Doctorat Gradul I Gradul II Definitivat Debutant Total 

2020-2021 4 160 64 50 20 298 
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H.4. Inspecţia şcolară 

În anul școlar 2020-2021, organizarea şi desfăşurarea inspecţiei şcolare tematice și de specialitate au fost 

condiționate de necesitatea respectării normelor de igienă sanitară stabilite prin prevederile legale, pe durata 

pandemiei de SARS-CoV-2 și de restrângerea sau de mutarea în sistem online a activităților didactice. 

Au fost realizate 67 inspecții tematice în managementul unităților de învățământ (Şcoala Gimnazială „Episcop 

Melchisedec Ştefănescu”, Clubul Sportiv Școlar, Târgu Neamț, Grădinița cu Program Normal „Sfânta Ana”, 

Săbăoani, Grădinița „Roza Venerini”, Pildești, Liceul cu Program Sportiv, Roman, Liceul cu Program Sportiv, Piatra-

Neamț, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandriˮ Săbăoani, Școala Gimnazială, Comuna Moldoveni, Școala Gimnazială, 

comuna Bahna) și 32 de specialitate (15 curente, 18 speciale, 7 definitivat) realizate de inspectorul școlar și 63 de 

către metodiști. 

 

 
 

Profesorii metodiști au efectuat 63 de inspecții de specialitate dintre care 45 curente, 11 speciale, 6 definitivat.  
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S-a pus accent pe: 

 elaborarea documentelor manageriale și de planificare a procesului instructiv-educativ online la disciplina 

Educație fizică;  

 modul în care se derulează procesul de predare, învăţare şi de evaluare la clasă; 

 nivelul atingerii standardelor de calitate; 

 profesionalismul cadrelor didactice; 

 nivelul de pregătire al elevilor şi modul în care aceştia participă la activitățile online;  

 calitatea influenţelor mediului educaţional creat în instituţia şcolară asupra elevilor şi a cadrului didactic; 

 aplicarea programelor școlare în vigoare.  

Obiectivele urmărite au fost: 

 consilierea profesorilor de educație fizică la locul de muncă, în cadrul cercurile pedagogice şi cu prilejul 

competiţiilor sportive, pentru a facilita derularea activității instructiv-educative online de calitate; 

 realizarea unei baze de date reale privind personalul didactic calificat; 

 elaborarea tematicilor de îndrumare şi control în vederea efectuării inspecţiilor de specialitate; 

 antrenarea elevilor în practicarea exerciţiilor fizice prin intermediul dispozitivelor online; 

 scăderea numărului de scutiri medicale.  

  

H.5. Activitatea sportivă de performanţă 

În cadrul unităţilor sportive de performanţă, fiecare profesor a implementat măsuri adecvate, pentru ca toți 

elevii cuprinși în grupele de lucru să aibă acces la scheme de învățare la distanță și au identificat soluții care să facă 

posibilă continuarea activității sportive. Tranziția de la un scenariu la altul s-a realizat într-un mod optim, s-a constituit 

un orar adecvat, iar în prima parte a semestrului II unele discipline sportive au participat în competiții.   

A fost realizată monitorizarea grupelor de începători la nivelul unităţilor de învăţământ cu program sportiv 

integrat şi suplimentar. Unităţile vocaţionale au prezentat planuri de monitorizare a acţiunilor întreprinse, cu 

responsabilităţi, termene şi evaluări.  

 

Rezultate obținute de elevii sportivi la competițiile naționale și internaționale 

Disciplina/ 

ramura de 

sport 

Unitatea de 

învățământ (structura 

sportivă) 

Grupe 

de performanță 

Denumirea/categoria de vârstă Total 

general 

Număr 

de grupe 

Număr de 

elevi 

sportivi 

Denumire categorie de 

vârstă 

Locuri  

I II III 

Atletism  C.S.Ş. Târgu-Neamţ  0 0 Campionatul național C1, 

C2, U20 

3 1 2 6 

Cupa României U20 1 - - 1 

Campionatul național de 

cros U18, U20 

- - 2 2 

Campionatul Balcanic de 

Marș 

- 1 - 1 

L.P.S. - C.S.Ș Piatra-

Neamț 

2 34 Campionatul național 

U18, U20 

- 1 2 3 

Campionatul național de 

alergare montană U20 

2 1 1 4 
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Disciplina/ 

ramura de 

sport 

Unitatea de 

învățământ (structura 

sportivă) 

Grupe 

de performanță 

Denumirea/categoria de vârstă Total 

general 

Număr 

de grupe 

Număr de 

elevi 

sportivi 

Denumire categorie de 

vârstă 

Locuri  

I II III 

Campionatul Balcanic de 

la Istambul 

- - 2 2 

L.P.S. - C.S.Ș Roman 2 27 Campionatul național de 

aruncări lungi C1, C2, 

U20, U23 

- 4 1 5 

Campionatul național 

U23  

3 3 1 7 

   Campionatul Balcanic 

U20 

- - 1 1 

   Campionatele 

internaționale ale 

României  

- - 1 1 

BASEBALL  L.P.S. - C.S.Ș Roman 1 16 Cupa României  - 1 - 1 

CANOTAJ L.P.S. - C.S.Ș Piatra-

Neamț 

1 19 Campionatul național J1, 

J2 

6 2 5 13 

Campionatul Balcanic, J 

II 

- 1 - 1 

Total general 6 96  15 15 18 48 

 

H.6. Resursele educaționale deschise  

 Resursele educaționale digitale (RED) selectate spre a fi publicate pe platforma online RED-NT au fost în 

număr de zece și au vizat documente ce pot fi utilizate la clasă de către profesorii debutanți, modalități de proiectare 

a activităților extrașcolare și articole de specialitate. 

Participarea tuturor profesorilor de educație fizică din județul Neamț, cuprinși în cele 8 cercuri pedagogice 

existente în anul școlar 2020-2021, la simpozionului județean „Vladimir Lașcuˮ organizat de către Colegiul Național 

„Petru Rareșˮ Piatra-Neamț și-a atins scopul propus prin popularizarea soluțiilor operaționale formulate de către un 

reprezentant din fiecare cerc metodic care a avut curajul să-și împărtășească din experiența online acumulată.   

 Aspecte ce trebuie îmbunătățite: 

 organizarea, cu sprijinul profesorilor universitari, a unor cursuri de formare la nivel judeţean pentru cadrele 

didactice de specialitate, privind metodologia de predare a disciplinei educaţie fizică, precum şi utilizarea corectă 

a terminologiei de specialitate; 

 sprijinirea unităţilor şcolare interesate în dezvoltarea bazei sportive şi îmbunătăţirea bazei materiale didactico-

sportive; 

 stabilirea unor noi criterii de evaluare a profesorilor, atât la sportul de performanţă cât şi la educaţie fizică; 

 stabilirea unor criterii de evaluare instituţională a unităţilor de performanţă (licee şi cluburi sportive - ierarhizare în 

funcţie de rezultate). 

 abordarea unei viziuni creative, participative şi stimulative în lecţia de educaţie fizică şi sport. 
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Exemple de bună practică:  

 rezultatele numeroase obținute de unele discipline sportive la campionatele naționale și internaționale; 

 realizarea de lecții demonstrative în cadrul cercurilor pedagogice; 

 desfășurarea activității de formare prin intermediul simpozionului județean ,,Vladimir Lașcuˮ a cadrelor didactice 

de specialitate cu teme specifice disciplinei de predare și cuprinderea articolelor de specialitate, fișelor de lucru, 

proiectelor didactice, publicate, într-un volum colectiv cu ISBN.  

 

 

I. ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INCLUZIV  

 

I.1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

Inspecții realizate/coordonate de către inspectorul școlar: 24. 

Număr inspecții a) curente: 8; b) speciale: 3; c) definitivat: 3. 

 

 

I.2. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei 

 Debutanți:  15 

 Definitivat: 58 

 Grad II:  55 

 Grad I:  76 

 Doctorat: 1 

 

 
 

I.3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor 

Aspecte pozitive:  

 adaptarea documentelor de proiectare didactică la scenariile față în față și online; 

 desfășurarea activităților cu elevii în cadrul cercurilor educaționale; 

 realizarea planificărilor pe baza propunerilor de programe; 

 participarea cadrelor didactice la activități metodice, desfășurate la nivelul unității școlare. 
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Aspecte care necesită îmbunătățire:  

 adaptarea curriculară pentru unii elevii cu CES integrați în învățământul de masă; 

 parcurgerea unor programe școlare adecvate dizabilităților intelectuale identificate, în cazul unor elevi din 

învățământul de masă; 

 formarea profesională în domeniul activităților online adecvate copiilor/elevilor cu CES; 

 creșterea numărului de specialiști care să asigure terapiile specifice necesare elevilor cu CES. 

Cauze identificate:  

 nerespectarea recomandărilor orientării școlare. 

 parcurgerea unui curriculum inadecvat pentru unii elevi cu deficiență mintală. 

 resurse umane insuficiente. 

Analiza SWOT a disciplinei:  

Puncte tari:  

 realizarea unui webinar referitor la metode de lucru online pentru copiii/elevii cu CES; 

 realizarea materialelor auxiliare necesare activităților elevilor cu CES; 

 crearea și folosirea materialelor didactice; 

 realizarea demersurilor pentru trecerea de la învățământul online la cel „față în față”; 

 utilizarea unor metode didactice interactive; 

 încadrarea şcolilor cu personal calificat;  

 participarea cadrelor didactice la activităţile de formare continuă şi perfecţionare prin grade didactice;  

 dezvoltarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ speciale (modernizarea spațiilor, înființarea 

unui cabinet stomatologic);  

 actualizarea site-urilor unităților de învățământ special. 

Puncte slabe:  

 dificultatea/imposibilitatea asigurării activității educaționale/terapiilor specifice la copiii cu CES în condițiile 

învățământului online; 

 insuficienta monitorizare a parcursului educațional al elevilor cu CES; 

 număr redus de specialiști (cadre didactice de sprijin, profesori logopezi) în comparație cu numărul copiilor 

cu CES; 

 formare insuficientă a cadrelor didactice din învățământul special în domeniul educației online; 

 demersuri didactice neadaptate învățământului online pentru copiii cu CES; 

 lipsa manualelor pentru elevii cu deficiențe intelectuale; 

 adaptarea curriculară formală: nu se respectă şi nu se aplică peste tot criteriile de adaptare a programelor 

şcolare, acestea realizându-se prin eliminarea unor conţinuturi, capitole, unităţi de învăţare fără a se realiza 

corelaţiile necesare cu posibilităţile elevului/a clasei şi cu finalităţile urmărite; 

 lipsa adaptării curriculare pentru unii copii/elevi cu CES din învăţământul de masă; 

 neincluderea tuturor copiilor cu CES în forme educaţionale adecvate (elevi cu deficiență mintală severă 

integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul școlii de masă fără a atinge competențele 

minime); 

 unele dificultăţi de integrare a copiilor cu CES în învăţământul de masă. 
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I.4. Examene și concursuri școlare 

 Examenul național de bacalaureat  

În sesiunea iunie-iulie 2021 au fost accesibilizate condițiile de susținere a examenului național de bacalaureat 

pentru cinci candidați cu cerințe educaționale speciale. În sesiunea august-septembrie au fost accesibilizate condițiile 

pentru doi candidați. 

 Evaluarea națională (participanți/rezultate) 

Condițiile de susținere a examenelor naționale au fost accesibilizate pentru 21 de elevi cu cerințe educaționale 

speciale care au susținut EN VIII; elevii au fost înscriși la liceu pe locuri special destinate. 

 Examenul de certificare a competențelor profesionale 

În anul școlar 2020-2021, 25 de absolvenți ai Școlii Profesionale Speciale, com. Ștefan cel Mare au fost înscriși 

la examenul pentru certificarea calificării profesionale de nivel 3, astfel: 

- Confecționer produse textile – 8 absolvenți 

- Cofetar – patiser – 8 absolvenți 

- Lucrător în agroturism – 9 absolvenți 

Au fost prezenți la examen toți absolvenții înscriși și au promovat examenul. 

 

Concursuri desfășurate în anul școlar 2020-2021 

Nr. 

crt. 
Denumirea competiției Premiul I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiune 

1.  Festival Național de talente artistice „Descopăr 

frumosul din mine”, editia a V-a, online, Tg Mureș 
4    

2.  Concurs regional de creație vestimentară „Meseria 

brățară de aur” 
1 1 1 1 

3.  Concursul regional „Mugurași de primăvară”, ediția a II-

a, martie 2021 
3 3 3  

4.  Concursul „Așteptând Învierea Domnului” – organizator 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă - Suceava 
 1 1  

5.  Concursul „Zâmbet de copil în zbor de fluturi” – 

organizator Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

nr.2 – Bistrița si Facultatea de  Arte plastice și deseign  

Iași – 4 mai 2021 

 1  1 

6.  „Poveștile minunate ale copilăriei”– Concurs Județean 

de creație plastică – organizator Școala Gimnazială 

nr.1 Țicleni și I.S.J. Gorj 

1 1   

7.  Concursul Național „Pe Ulițele Satului”, Ediţia I 2 2   

8.  Concurs Național „Familia mea”, Ediția a V - a  1 1  

9.  Concursul Regional: „Copilăria  - o lume fermecată" - 

CSEI. „Sf. Andrei" Gura Humorului 
2 1   

10.  Concursul Interjudeţean de artă şi spiritualitate 

„Sărbătoarea Învierii -Spiritualitatea şi tradiții prin ochi 

de copil" 

1    

11.  Proiect Educațional cu participare națională 

„Micul pompier"- Grădinița Maxenu, Comuna Ţinteşti, 

Județul Bacău. 

1    

12.  Concursul Internațional de matematică aplicată 2 2   
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„Cangurul” 

13.  Concursul Internațional „România și diaspora - o 

singură trăire” 
3    

14.  Concurs Regional „Eco-ul naturii”  2   

15.  

 

Concursul interjudețean „Școala-universul copilăriei 

mele” 
1    

16.  Concursul Regional de anticipație științifică „Henri 

Coandă” 
 2   

17.  Concursul Regional „ECO Art” - concurs de educație 

pentru mediu 
  2 1 

 

I.5. Proiecte 

 CSEI „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț a continuat derularea proiectului Șansă la educaţie, viitor asigurat 

(SEVA), cod 107590, proiect derulat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 

prioritară 6 - Educaţie și competenţe, apelul „Școala pentru toţi”. Obiectivul general al proiectului constă în 

dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, în vederea creșterii participării 

școlare a copiilor și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, precum și dezvoltarea competențelor 

cadrelor didactice. În cadrul acestui proiect, elevii beneficiază de activități în cadrul școlii de weekend, de 

activități în cadrul cercurilor educaționale (dans, sport, pictură, olărit și tâmplărie, bucătărie) și de activități 

de consiliere și dezvoltare personală. 

  Derularea - de către CSEI „Al. Roșca” Piatra-Neamț - a proiectului Erasmus „Special Teacher for Special 

Needs”. 

  Derularea - de către CSEI Tg. Neamț - a proiectului „MAGIC SEEN - Metode și jocuri utilizate în clasă – 

educație specială la nivel european” (nr. de identificare 2020-1-RO01-KA101-078566)”. 

 CSEI „Al. Roșca” a fost partener în cadrul proiectului „Mai multă joacă mai puțină violență”, derulat de 

Asociația ANFAR DS, cu finanțare de la Primăria Municipiului Piatra-Neamț. Scopul acestui proiect a fost 

diversificarea activităților din  mediul școlar pentru a fi propice educației și dezvoltării armonioase a elevilor 

din clasele I-VIII, din 6 unități de învățământ din județul Neamț, prin folosirea activităților ludice în timpul 

pauzei. 

 În perioada noiembrie-decembrie 2020,  CSEI „Al. Roșca”  a derulat proiectul „CES-sănătate prin terapie și 

dezvoltare personală” finanțat prin Start ONG, care reprezintă cel mai simplificat instrument de finanțare 

comunitară, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow, proiect cu o valoare 

totală de 11950 de lei. Proiectul a avut ca scop creșterea nivelului de educație pentru sănătate și dezvoltare 

personală ca fundament pentru o mai bună integrare școlară și socială a copiilor cu cerinţe educative 

speciale și a copiilor care provin din familii cu situație materială precară, prin aplicarea unui program special, 

personalizat de educație. În cadrul proiectului, elevii au participat la cursuri de echitație, meloterapie, 

consiliere psihologică, logopedie și cursuri de calculator. 

 În luna septembrie 2020, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”, Piatra-Neamț, a fost 

nominalizat pentru al cincilea an consecutiv, pentru a participa la Săptămâna Europeană a Sportului. 

Manifestările, desfășurate pe durata a trei zile, au fost popularizate în Calendarul și Almanahul editate de 

Federația Română „Sportul pentru toți”. 

   CSEI Tg. Neamț a desfășurat „Școala de vară-(re)creativă”, proiect de educație civică, voluntariat. Elevii au 

participat la ateliere de creație și au realizat expoziții. Activitățile s-au desfășurat în parteneriat cu Clubul 

Copiilor Tg. Neamţ și Complexul de Servicii Ozana Tg. Neamț cu ajutorul elevilor voluntari. 
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I.6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022  

 Formarea continuă/dezvoltarea resursei umane privind adaptarea curriculară. 

 Organizarea unor ateliere de lucru adresate debutanților, în cadrul unităților de învățământ special, privind 

proiectarea didactică. 

 Încurajarea cadrelor didactice în vederea realizării RED. 

 Realizarea mapelor tematice care să suplinească lipsa manualelor. 

 Diseminarea exemplelor de bune practici. 

 Creșterea numărului proiectelor educaționale. 

 

4.3. Minorități – programe 

4.3.1. Prioritățile asumate pentru anul școlar 2020-2021: 

 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, tradițiilor 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; 
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 implicarea membrilor comunității locale pentru a sprijini școala și pentru a dezvolta cooperarea dintre școală, 

autorități locale și comunitate. 

4.3.2. 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- 15 cursanți, 

Romanipen-ul, legea pe care se bazează cultura și tradițiile rromilor- 15 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. privind 

învățământul pentru rromi; 

 participarea la seminarii și 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 ME 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 elevii 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; 

 din cauza condițiilor sociale precare un număr considerabil de părinți rromi își folosesc copiii 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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4.3.3. Resursele curriculare - Limba și literatura rromani 

a. Resursa umană în anul școlar 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2020-2021 

Olimpiade școlare Limba și literatura rromani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMITEREA elevilor de etnie rromă în licee și în învățământul profesional 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 

113 63 78 54 25 24 

 

ADMITEREA elevilor de etnie rromă în licee și în școli profesionale 2021 

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 67 19 31 
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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 în școlile 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 nonviolență și toleranță în cadrul școlilor, educație democratică și 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. 

 

 

 

4.4. Centrul Județean de Excelență 

4.4.1. Aspecte generale privind managementul unităţii de învăţământ 

 

Priorităţi strategice 

În anul şcolar 2020-2021 au fost stabilite următoarele priorităţi strategice: 

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

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

3. Asigurarea bazei materiale didactice, a altor materiale necesare pregătirii de performanță. 

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

pregătire și pentru cheltuielile de personal 

5. Asigurarea vizibilității și transparenței activităților centrului prin actualizarea informațiilor de pe site-ul centrului. 

6. Asigurarea unei platforme pentru învățarea online. 

7. Stimularea competitivității elevilor pentru concursuri, locale, județene și naționale. 

 

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

fiecare comunitate, s-au constituit 63 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, informatică și astrofizică. La un număr de 24 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 logistica și baza didactică-materială sunt asigurate de Primăria Piatra-

Neamț și școlile gazdă.  
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Puncte tari: 

 creșterea interesului elevilor și profesorilor pentru activităților din CJENT;  

 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 șia  profesorilor că eforturile lor sunt recunoscute și nu există riscul întreruperii 

activității din lipsă de resurse financiare; 

 receptivitate din partea școlilor partenere de a pune la dispoziția CJENT spațiile și baza didactică materială 

de care dispun; 

 cadru normativ nou, aprobat pentru reglementarea activității CJE. 

 

Puncte slabe: 

 interesul și motivația elevilor pentru studiul unor discipline (anatomie, chimie, economie) este mare, dar nu 

am reușit formarea mai multor grupe, din cauza numărului limitat de norme. 

Oportunități: 

 finanțarea cheltuielilor de personal prin Fundația eMAG este mai generoasă și a stimulat profesorii să se 

implice în activitățile CJENT. 

 

 

4.4.2. Resurse umane 

a) PERSONALUL DIDACTIC 

Completarea echipei de profesori și reconfirmarea celor din anul școlar 2019-2020 s-au făcut prin decizia 

Inspectoratului Școlar Județan Neamţ, în baza unui portofoliu personal. Echipa din anul școlar 2020-2021 a cuprins 

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

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

În anul școlar 2020 – 2021 au fost selectați 105 profesori care și-au deșfășurat activitățile la cele 63 de grupe conform 

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

concursurilor și olimpiadelor școlare, chiar dacă acestea nu s-au mai susținut. Au fost organizate, totuși, câteva 

concursuri online, pe baza programelor olimpiadelor școlare. 

În ceea ce privește disciplinele de învățământ, a scăzut numărul de grupe de la 64 la 63. Nu a mai fost 

constituită grupa de istorie și o grupă de fizică, iar la lb. engleză s-au constituit 3 grupe (2 la nivel  liceu și 1 

gimnaziu) și la matematică s-a mai adăugat o grupă. 
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Nr. 

crt. 
Specialitatea 

Nr. profesori 

2019-2020 

Nr.grupe  

 2019-2020 

Nr. profesori 

2020-2021 

Nr.grupe  

2020-2021 

1 Matematică 44 19 42 20 

2 Informatică și TIC 14 9 11 9 

3 Fizică 15 14 12 13 

4 Astrofizică 1 1 1 1 

5 Chimie 5 2 3 1 

6 Limba română 16 8 18 8 

7 Lb. engleză 5 2 6 3 

8 Lb. franceză 2 1 2 1 

9 Lb. italiană 1 1 1 1 

10 Istorie 1 1 0 0 

11 Socio-umane 2 2 2 2 

12 Lit. Universală 1 1 1 1 

13 Electronică și automatizări 6 3 6 3 

14 TOTAL 113 64 105 63 
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b) ELEVII 

La începutul anului școlar 2020-2021, în urma anunțului postat pe site-ul ISJ, pe site-ul Centrului de 

Excelență și transmis în toate școlile din județ, s-au înscris la centrul de excelență peste 2000 de elevi. 

Prima etapă: 

- În perioada 10-27 septembrie s-au înscris cu formulare online pe site-ul www.centrulexcelentaneamt.ro  749 

elevi, 

- În septembrie s-au înscris cu formulare online pe site-ul „Fundației eMAG pentru Educație” 454 elevi la 

grupele de matematică, informatică, fizică și astrofizică din Piatra Neamț. 

Datele privind înscrierea elevilor au fost postate pe site-ul centrului, rezultatele selecției și grupele au fost 

postate, de asemenea, pe același site. 

În urma acestor etape de înscriere au fost admiși 1203 de elevi în 63 de grupe. La sfârșitul anului școlar, s-a 

constatat menținerea numărului de elevi datorită desfășurării cursurilor online, această situație permitând elevilor o 

mai bună gestionare a timpului.  

 

 

Număr elevi înscriși la începutul anului școlar 2020-2021  

DISCIPLINA 

Nr. grupe 

învățământ 

primar 

Nr. elevi  

învățământ 

primar 

Nr. grupe 

gimnaziu 

Nr. elevi 

gimnaziu 

Nr. grupe 

liceu 

Nr. elevi 

liceu 

Limba română 

  

5 99 3 47 

Limba engleză 

  

1 28 2 43 

Limba franceză 

  

1 13 

  

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 

Literatura universala 

    

1 36 

Limba italiană 

    

1 14 

Matematica 4 84 13 305 3 36 

Fizica 

  

7 119 6 67 

Chimie 

    

1 17 

Logică, oratorie și 

dezbatere 

    

1 22 

Astrofizica 

    

1 13 

Psihologie 

    

1 29 

Electronică 

    

3 59 

Tic 

    

1 11 

Informatica 

  

4 73 4 88 

Total 4 84 31 637 28 482 
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Cursurile s-au desfășurat conform planificării stabilite la începutul activitățiilor de către inspectorii de 

specialitate și directorul CJENT. În situaţiile în care au intervenit modificări, de exemplu din cauza suprapunerii cu 

diferite concursuri, 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. Nu au fost perturbate cu nimic 

activitățile didactice ale unităților gazdă, deoarece toate cursurile din cadrul centrului de excelență se desfășoară 

după-amiaza sau în week-end. 

 Din cauza epidemiei, cursurile s-au desfășurat în cea mai mare parte online. 

 

44.3. Parteneriate și programe  

 S-a încheiat parteneriatul cu Fundația eMAG pentru Educație, care a finanțat cheltuielile de personal pentru 

24 de grupe „HAI LA OLIMPIADĂ!”: 7 grupe de matematică, 9 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). 

 

4.4.4. Priorități an școlar 2021-2022 

În anul şcolar 2021-2022 au fost stabilite următoarele priorităţi strategice: 
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1. Atragerea unui număr cât mai mare de elevi capabili de performanțe în grupele organizate la nivelul CJENT. 

2. Asigurarea bazei materiale didactice, a altor materiale necesare pregătirii de performanță. 

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

pregătire și pentru cheltuielile de personal 

4. Asigurarea vizibilității și a transparenței activităților centrului prin actualizarea informațiilor de pe site-ul centrului. 

5. Asigurarea unei platforme pentru învățarea online. 

6. Stimularea competitivității elevilor pentru concursuri, locale, județene și naționale. 

7. Obținerea finanțării Emag pentru grupele de matematică, gimnaziu, din zona Roman. 

 

 

4.5. Monitorizarea programelor privind accesul la educație 

 

4.5.1. Prioritățile asumate   

 Creşterea eficacităţii instituţionale prin furnizarea unui curriculum adaptat nevoilor de instruire ale unor 

elevi/grupuri de elevi şi a unor programe complementare. 

 Creşterea competenţelor specifice managementului clasei/lecţiei, prin includerea în programe de 

perfecţionare prin grade didactice şi în diverse programe de formare, inclusiv prin participarea la mobilităţi 

transnaţionale prin Programul Erasmus+. 

 Creşterea ratei de participare la educaţie, prin asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate 

la nivelul învăţământului obligatoriu din judeţul Neamț. 

 Îmbunătăţirea frecvenţei preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar, prin 

implementarea unor politici de siguranţă a elevilor, de prevenire a abandonului şcolar, a fenomenelor de   

violenţă. 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie prin implementarea programelor 

individualizate. 

 

4.5.2. Diagnoza/analiza 

Puncte tari: 

 asigurarea încadrării cu personal didactic calificat; 

 atragerea unora dintre tinerii care au abandonat şcoala în programe de tip „A doua şansă", în unele zone 

socio-economice dezavantajate ale judeţului; 

 interes crescut al unui număr mare de cadre didactice preocupate de propria formare şi dezvoltare 

profesională prin stagii de formare continuă şi postuniversitare; 

 preocuparea personalului din învăţământ pentru inovare, pentru diseminare de bune practici, pentru 

publicarea de articole, participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări şi schimburi de experienţă; 

 asigurarea unei comunicări eficiente cu unităţile şcolare, prin utilizarea site-ului ISJ; 

 derularea unor parteneriate educaţionale locale, naţionale, europene, prin programe specifice şi proiecte 

implementate la nivelul unităţilor şcolare şi al I.Ş.J. Neamț. 

Puncte slabe: 

 accesul limitat al tinerilor din mediul rural la învăţământ din cauza lipsei condiţiilor materiale; 
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 număr insuficient de cabinete de orientare şcolară şi profesională şi de consilieri şcolari; 

 decalajele pronunţate între condiţiile oferite elevilor şi cadrelor didactice din mediul urban, respectiv rural; 

 uzura morală şi fizică a reţelelor de calculatoare în unele unităţi şcolare; 

 preocupare scăzută pentru individualizarea/diferenţierea învăţării, în raport cu nevoile/interesele elevilor; 

 slaba preocupare pentru diversificarea metodelor de predare-evaluare, cât şi de integrare a celor moderne, 

studiate în activităţile de formare prin proiecte europene, în activitatea didactică curentă; 

 disfuncţionalităţi în realizarea evaluării de proces; 

 înregistrarea unei rate nesatisfăcătoare a abandonului şcolar în zonele socio-economice defavorizate ale 

judeţului Neamț. 

Asigurarea unui sistem educaţional echitabil, eficient şi relevant la nivelul judeţului Neamț, compatibil cu cel 

european, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea politicilor de  echitate socială şi a egalităţii 

şanselor în vederea îmbunătăţirii rezultatelor elevilor este o preocupare constantă a ISJ Neamț. 

Programul A doua şansă se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi 

cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial.                                            

Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu 

fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate. 

Programul are o abordare flexibilă, adaptată particularităților de vârstă și individuale ale participanților, 

curriculum opțional vizând formarea și dezvoltarea competențelor sociale și civice, a celor antreprenoriale și a celor 

digitale. În județul Neamț situația privind programul A doua șansă se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învăţământ 

Nr. clase ADŞ 

în anul şc. 

2020-2021 

Nr. total 

cursanţi ADŞ 

înscrişi în anul 

şcolar  

2020-2021 

Nr. total cursanţi ADŞ înscrişi în 

anul şc. 2020-2021 

Nr. cadre 

didactice 

implicate 

Niv. 

Prim. 

Niv. 

Sec. 

Niv. 

Prim. 

Niv. 

Sec. 

Sem. I Sem. al II-lea 
Niv. 

Prim. 

Niv. 

Sec. Niv. 

Prim. 

Niv. 

Sec. 

Niv. 

Prim. 

Niv. 

Sec. 

1. Liceul Teologic „Sf. Împărați  

Constantin și Elena” Piatra-Neamţ 
1 - 13 - 13 - - - 3 - 

2. Şcoala Gimnazială "Daniela Cuciuc", 

Municipiul Piatra-Neamţ 
1 - 13 - 13 - - - 2 - 

3. Şcoala Gimnazială Nr.11, Municipiul 

Piatra-Neamţ 
1 1 20 23 20 23 - - 2 6 

4. Şcoala Gimnazială „Gheorghe 

Săvinescu”, Crăcăoani 
2 - 37 - 37 - - - 2 - 

5. Şcoala Gimnazială „Pr.Gheorghe 

Săndulescu", Dragomirești 
1 1 14 18 14 18 - - 2 6 

6. Liceul Tehnologic „Gh. Ruset - 

Roznovanu", Oraşul Roznov 
- 1 - 14 - 14 - 14 - 15 

7. Liceul cu Program Sportiv, Municipiul 

Roman 
1 2 24 31 24 31 - - 2 15 

8.. Liceul Tehnologic „Ion Creangă", 

Comuna Pipirig 
1 - - 14 - 14 - - - 5 

9. Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida", 

Municipiul Piatra-Neamţ 
- 2 - 57 - 57 - - - 20 
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     Programul de reintegrare şcolară „A doua şansă", care se desfășoară în 11 (6 școli în mediul urban și 5 

școalI în mediul rural) școli din județul Neamț, răspunde nevoilor specifice ale tinerilor care au părăsit prematur 

sistemul de educaţie și datorită personalului din organizațiile educaționale le este susţinut demersul. 

            Au fost analizate şi evaluate activităţile care s-au desfăşurat in cadrul programului „A doua şansă” şi impactul 

produs asupra grupului de cursanți. Programul „A doua șansă” a fost desfăşurat în conformitate cu reglementările în 

vigoare, ţinându-se cont de disponibiltatea candidaţilor şi a cadrelor didactice de a participa la activităţi.  

Dificultăți întâmpinate în implementarea programului „A doua şansă” pot fi rezumate astfel: migrația 

cursanților împreună cu familia, absenteismul școlar din cauza programului de lucru/posibilitatea de deplasare și a 

lipsurilor materiale, precum și lipsa manualelor și ghidurilor pentru cursanți rechizite cursant. Aspectele generate de 

aceste impedimente s-au concretizat în câteva propuneri care pot îmbunătăți activitatea programului în județul 

Neamț: crearea unui parteneriat școala-familie-comunitate, bazat pe exemple de bună practică, implicarea părinților 

în educația copiilor prin programe de tipul „Școala părinților” și, nu în ultimul rând, acordarea de burse sociale 

cursanților care frecventează programul/compensații financiare/masă caldă. 

         

 4.5.3. Monitorizarea elevilor de pretutindeni care studiază în județul Neamț 

          În urma repartizării eficiente și a aprobării cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat în 

anul școlar 2020-2021, 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 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 „V. Brauner” 

Piatra-Neamț, Colegiul Tehnic de Transporturi  P. Neamț, Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și 

Elena”  Piatra-Neamț,  Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu", Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” 

Agapia, Liceul Tehnologic  Econmic-Administrativ, Piatra-Neamț, Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț, 

Colegiul Tehnic „G.Cartianu” Piatra-Neamț, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamț, Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț, Seminarul Teologic Ortodox „V. Costachi” de la M. Neamț, Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” 

Roman, Colegiul Tehnic „P.Poni”  Roman, Liceul Tehnologic „V.Sav” Roman, 

De asemenea, în școlile din județul Neamț învață copii emigranți din Siria (10 elevi din care 3 elevi 

emigranți). Rolul ISJ Neamț este acela de a contribui la integrarea străinilor cu ședere legală în România și de a 

realiza servicii de informare, consiliere și sprijin și de a elimina pe cât posibil vulnerabilitățile la care pot fi expuse 

aceste categorii de elevi.  

Pentru gestionarea acestui fenomen se are în vedere o serie de măsuri concrete, care s-au derulat atât la 

nivelul inspectoratului şcolar, cât şi la nivelul fiecărei şcoli. Astfel, printre măsurile prevăzute se numără: 

 organizarea în şcoli de cursuri intensive gratuite de limba română pentru elevii reveniţi în ţară şi care nu 

stăpânesc bine limba română; 

 consilierea psihologică a părinţilor, în vederea adoptării de către aceştia a unei conduite adecvate privind 

acordarea de sprijin copiilor, pentru obţinerea performanţei şcolare în România; 

10. Școala Gimnazială „Vlad 

Dănulescu”,Comuna  Pâncești 
- 1 - 19 - 119 - - - 6 

11. Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac 

Nicolau” Comuna Vânători Neamț 
1 1 22 20 20 22 - - 9 16 

 Total 9 10 157 181 157 187 - 14 25 83 
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 organizarea de activităţi remediale cu elevii; 

 valorificarea experienţei şcolare a elevilor într-un alt sistem de învăţământ, în cadrul orelor de dirigenţie sau 

în cadrul orelor extracurriculare, pentru a determina creşterea încrederii în sine şi pentru a consolida 

motivaţia pentru performanţă. 

 

4.5.4. Absenteismul și abandonul școlar  

În conformitate cu Strategia Inspectoratului Școlar Județean Neamț privind prevenirea absenteismului și 

abandonului școlar, în anul școlar 2020-2021, activitățile de prevenire și diminuare a absenteismului și abandonului 

școlar s-au concretizat în acțiunile comune întreprinse de Inspectoratul Școlar Județean Neamț cu unitățile de 

învățământ şi cu Inspectoratul Județean de Poliție Neamț, Serviciul de poliție siguranță școlară, Inspectoratul de 

Jandarmi Neamț, serviciile de poliție locală din municipiile, orașele din județul Neamț. În ceea ce privește 

absenteismul şi  abandonul școlar s-a urmărit, în  primul  rând,  proiectarea unor  activități  Prin monitorizarea 

acestui fenomen, precum şi prin implementarea la nivelul fiecărei școli a unor măsuri concrete care au vizat 

creșterea atractivității demersului educativ, promovarea unui sistem sănătos de valori în rândul elevilor şi 

îmbunătățirea relației familie-școală, se fac progrese în prevenirea şi reducerea absenteismului şi abandonului 

școlar. 

  

 4.5.5. Activităţi metodice şi de formare,  proiecte, programe, conferinţe 

Creșterea interesului personalului didactic/elevi/adulți din unitățile de învățământ preuniversitar/unități conexe, 

de a participa la diverse activități de perfecționare și dezvoltare profesională constând în programe/stagii 

internaționale: 

 Managementul si dezvoltarea carierei didactice din perspectiva profesorului metodist program coordonat 

de ISJ Neamț are ca obiective perfecționarea profesorului metodist bazate  pe cunoaștere, calitatea instruirii şi 

dobândirea unor noi abilităţi de către cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, care devin factori de 

competitivitate. 

  Programul de formare continuă oferit de către Asociația Life-Learning Education: „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 oportunitatea de a cunoaște noi metode de 

învățare activă, experiențială și de a crește astfel disponibilitatea elevilor pentru comportamente pozitive. 

 implementarea la nivelui 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 Judetean Neamt, ISJ Harghita, ISJ Botosani 

si Asociatia Romana de Literatie Neamt, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul 

Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 10i, din cadrul Apelului de 

proiecte Scoala pentru toti 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, și dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, în 10 unităţi de învăţământ din judeţele Botoșani, 

Harghita și Neamţ. Unităţile școlare asociate sunt: Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi, Liceul 

Tehnologic Special "Sfântul Stelian" Botoşani, Liceul Tehnologic Bucecea, Școala Gimnazială nr.1 Lunca, 

Şcoala Gimnazială nr. 2 Botoșani. Proiectul are în vedere o abordare integrată - programe pentru nivelele 
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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 au un impact direct asupra facilitării accesului la educaţie și 

prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii. Dotarea școlilor din proiect cu mijloace IT (laptopuri, server, 

multifuncţionale, table interactive, echipamente office, camere senzoriale) va contribui la realizarea unor 

activităţi educative atractive și după finalizarea proiectului.  

- Proiectul ,,Profesori motivați in scoli defavorizate”, STEFAN – susținerea transversala a educației prin 

acțiuni in județul Neamț POCU 74/6/6/107380,  

- Proiectul Madre – motivarea si ameliorarea didactica a responsabililor educaționali POCU 

73/6/6/107381, al căror beneficiar este Casa Corpului Didactic Neamț. 

- Colegiul Tehnic Danubiana, municipiul Roman, proiect POCU ID 107980 „Noi toți vrem la școală, aprilie 

2018- martie 2021, Colegiul Tehnic „Danubiana,” Roman; parteneri: Liceul Tehnologic Pipirig, Școala 

Gimnazială Săvinești, Scoala Gimnazială Dragomirești, Scoala Gimnazială Crăcăoani, Școala Gimnazială 

nr. 11 Piatra-Neamț, Scoala 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 Știinte ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzau, Cluj, Olt, 

Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor si 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în perioada 15.11.2017 – 14.11.2021, care vizează reforma 

curriculumului național obligatoriu. 

 ADS - Ameliorare. Dezvoltare. Succes, cod SMIS 132947, Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, 

Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apelul „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ”, al cărui 

beneficiar este Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în parteneriat cu Consiliul Judetean Neamț, Casa 

Corpului Didactic Neamț și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț. Obiectivul general al 

proiectului constă în creșterea calității serviciilor educaționale și a accesului la acestea prin reintegrarea în 

educație și formare a 620 (dintre care 155 persoane de etnie romă și 340 persoane din zona rurală) de 

tineri care au abandonat școala și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie și prin îmbunătățirea 

competentelor pentru 515 membri ai personalului didactic din învățământul pre-universitar/personal de 

sprijin din scoli/ persoane din echipe manageriale de la nivelul școlilor din județul Neamț. Activitățile axate 
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pe creșterea accesului la măsuri de educație pentru copii/tineri/adulți care au abandonat cursurile 

învățământului primar si/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia, propuse in cadrul proiectului urmăresc:  

- activități de sprijin financiar pentru 620 de copii/tineri/adulți, pentru stimularea participării in cadrul 

programelor ADS;  

- activități de consiliere și orientare a carierei, realizarea de planuri personalizate de intervenție pentru 620 de 

copii/tineri/adulți;  

- activități de furnizare a programului ADS învățământ primar și a programului ADS învățământ secundar, 

pentru 600 de copii/tineri/adulți;  

- activități pentru obținerea certificatului de calificare de nivel 3, pentru 70 persoane, copii/tineri/adulți;  

- activități de mediere pe piața muncii pentru cei care au obținut certificatul de calificare de nivel 3, pentru 70 

persoane, copii/tineri/adulți. 

În cadrul proiectului sunt propuse și activități de formare, care vin in sprijinul activităților principale destinate 

copiilor/tinerilor/adulților și anume, activități de formare profesională personalizată destinate personalului didactic 

din învățământul preuniversitar, personalului de sprijin din scoli, echipei manageriale de la nivelul școlilor, care 

urmăresc:  

- formarea profesională a 25 persoane, personal didactic din învățământul preuniversitar, în domeniul 

programelor ADS (curs formare A Doua Șansă);  

- formarea profesională a 243 persoane, personal didactic din învățământul preuniversitar, în domeniul 

programelor ADS (curs formare „Strategii inovative în programul A Doua Șansă”);  

- formarea profesională a 197 persoane, echipe manageriale de la nivelul școlilor, în domeniul programelor 

ADS (Curs formare „Integrare/ reintegrare școlară prin programul ADS”);  

- formarea profesională a 50 persoane, personal de sprijin și personal didactic din învățământul preuniversitar, 

in domeniul programelor ADS (Curs formare „Activități caracteristice orelor de consiliere în cadrul 

Programului ADS”). 

 ISJ este partener în două proiecte prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 

romilor”, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Operator de Program: Fondul Român de 

Dezvoltare Socială (FRDS), Apel nr. 2 „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”:  

 Proiectul Zest4Edu - O nouă perspectivă în educație se adresează unui număr de 1150 de persoane din 19 

unități de învățământ din județele Prahova și Neamț, din care: 650 elevi aflați în situație de risc educațional 

proveniți din categorii defavorizate, 200 de părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai 

personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare. În județul Neamț, proiectul se desfășoară în 9 

unități de învățământ, două din mediul urban și 7 din mediul rural. Proiectul vizează creșterea ratei de tranziție în 

învățământul secundar superior (ISCED 3) cu 1% anual pentru școlile sprijinite, îmbunătățirea participării școlare 

a minim 40% din elevii din grupul țintă principal cu 10%.  

Prin furnizarea de activități de dezvoltare personală, de educație non-formală și de socializare, elevii își vor 

completa abilitățile fundamentale asimilate în mod tradițional (literare, numerice, științifice) cu celelalte abilități, 

competențe și trăsături de caracter necesare Secolului 21 (World Economic Forum 2015). De asemenea, prin trei 

programe de formare și workshopuri de tip Affirmative Art, cadrele didactice vor dobândi competențe în vederea 

îmbunătățirii comunicării cu elevii, relației cu părinții, diminuării situațiilor conflictuale dintre elevi, lucrului cu elevii 

cu CES,  susținerii unui interes crescut al elevilor la ore.   

În plus, se va amenaja în fiecare din cele 19 școli câte un spațiu pentru desfășurarea activităților de dezvoltare 

personală și câte un spațiu de tip cabinet pentru consiliere individuală, la care vor avea acces elevii și cadrele 

didactice din grupul țintă.  
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            Urmărim introducerea programelor de dezvoltare personală a copiilor și elevilor în activitatea școlară, încă de 

la vârste mici, cu impact pe termen mediu în creșterea numărului de tineri care finalizează ciclul de învățământ 

secundar inferior și continuă studiile; iar pe termen lung, în scăderea numărului de persoane în risc de șomaj, 

sărăcie și excluziune socială ca urmare a unei educații personale și profesionale de calitate.  

  

 Pedagogie experiențială - proiectul propune o abordare inovativă integrată în 11 comunități educaționale în 

care se manifestă fenomenul absenteismului în rândul copiilor și tinerilor în risc de excluziune socială și în care 

se regăsesc copii cu CES (Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra-Neamț, Colegiul Tehnic de 

Transporturi, Piatra-Neamț, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț, Liceul Tehnologic „Arhimandrit 

Chiriac Nicolau” Vanatori-Neamt, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Piatra-Neamț, Colegiul Tehnic Forestier, 

Piatra-Neamț, Școala Gimnazială nr. 5, Piatra-Neamț, Școala Gimnazială nr. 8, Piatra-Neamț, Școala Gimnazialî 

nr. 11, Piatra-Neamț, Liceul cu Program Sportiv, Piatra-Neamț, Liceul Tehnologic „Nicolae Nanu", Broșteni, 

județul Suceava),  are drept obiective:  

OS1: Creșterea gradului de participare pentru 664 elevi din județele Neamț și Suceava, din care 56 cu CES 

și scăderea riscului de abandon școlar pentru 608, pe durata a 3 ani, prin implementarea unui model integrat 

de pedagogie experențială axat pe implicare, dezvoltare personală și incluziune, în cele 11 comunități 

sprijinite.  

OS2: Implementarea unui model nou de pedagogie experențială axat pe dezvoltarea prin participare, prin 

activități integrate de consiliere și formare pentru 170 de profesori și experți educaționali și pentru 150 de 

părinți, pe o durată de 3 ani, în cele 11 comunități sprijinite.  

OS3: schimbarea percepției cu privire la actul educațional în cele 11 comunități sprijinite prin implementarea 

unei abordări incluzive axată pe angajarea individului în actul educațional, prin valorizarea personală a 

procesului de educație, abordare pedagogică experențială pusă în practică prin implicarea concomitentă a 

celor 664 elevi, 320 membri GT secundar în activități cu întreaga comunitate educațională, la nivelul celor 11 

școli, pe durata a 3 ani cu integrarea expertizei specifice a partenerului norvegian.  

 Programul „Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România finanţat prin granturile see 2014 – 

202 proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală (RCIS), intitulat Incluziune prin toleranță, joc si 

artă!, în 5 școli cu un procent mare de elevi de etnie rromă (Școala Gimnazială Ion Creangă, Târgu-Neamț, 

Școala Gimnazială Pr. Gheorghe Săndulescu, Dragomirești, Școala Gimnazială nr. 2 - structură a Liceului 

Teologic Sfîntul Francisc de Assisi, Roman, Școala Gimnazială Izvoare- structură a Școlii Gimnaziale Bahna, 

Școala Primară Muncelu de Jos, structură a Școlii Profesionale Valea Ursului). 

 EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educatie, finanțat prin programul Active Citizens Fund Romania organizat 

de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, este implementat 

de către Asociația GoAhead, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și cu ONG-ul Asociatia 

Școlara Suceveană pentru Educație și Dezvoltare – ASSED din Suceava. Scopul proiectului este creșterea 

nivelului de conștientizare și aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de gen și 

accesul la educație prin masuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie de care beneficiază 480 de 

eleve din 14 unități de invățământ din județele NT si SV și 210 cadre didactice. De asemenea, se vor desfășoară 

actiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy, de care beneficiază peste 2000 de persoane: elevi, 

parinti, profesori, actori din comunitățile vizate.  
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 Alte activităţi  

 Programele și activitățile din cadrul ATOR și al Taberelor MMB, care funcționează în baza unui protocol între 

MMB si ISJ Neamț, duc la un nivel de plus valoare atât pentru copii participanți, cât si pentru profesori 

(Seminarul M. Neamt-Nemțisor, Tabără de tradiție și spiritualitate iunie-iulie 2021, seriile taberei - FLOARE DE 

COLT-Durau); Școlile de vară și taberele destinate copiilor cu dizabilități și copilor cu risc de abandon școlar. 

 Coordonare a activitătilor de voluntariat pe diverse domenii. S-au desfăşurat, în regim de voluntariat în 

cadrul unor ONG-uri sau din fonduri proprii, foarte multe activităţi caritative şi de ajutorare a unor categorii 

defavorizate (persoane cu dizabilităţi, bătrâni, orfani etc ). Profesorii au colaborat cu preoţii de la parohiile 

apropiate şcolilor sau cu ONG-uri, pentru a ajuta elevii defavorizaţi, cu o masă caldă la prânz, prin centrele 

sociale de la parohii sau pentru a le procura rechizite; 

 Participare la proiectul eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului„ Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i 

opriți!” un program de implicare activă a Bisericii în susținerea și promovarea copiilor defavorizați care încep 

anul școlar și care au nevoie de sprijin duhovnicesc, material și financiar prin care au fost ajutați peste 2000 de 

elevi din județele Neamț și Bacău; 

 Coordonarea activităților dedicate „Anului omagial al pastorației părinților și copiilor” şi „Anului omagial al 

românilor de pretutindeni” (organizarea în şcoli a unor expoziţii, simpozioane, spectacole, organizarea unor locuri 

în spațiul școlii care evocă școala și cultura și spritualitatea  românescă); 

 

  4.5.6. Priorități  pentru anul școlar 2021-2022 

• Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional. 

• Dezvoltarea unor programe de detecţie timpurie şi intervenţie pentru copii în risc de abandon şcolar. 

• Creşterea gradului de calificare, în vederea scăderii şomajului în rândul tinerilor, prin Programul A Doua 

Şansă - învăţământ primar şi secundar inferior. 

• Asigurarea învăţământului pentru minorităţile naţionale şi pentru grupurile dezavantajate. 

• Sprijinirea comunităţilor de români din străinătate, pentru o reintegrare facilă la întoarcerea în ţară.  

 

 

4.6. Manuale școlare 

 

În anul școlar 2020-2021, activitatea Comisiei de manuale școlare de la nivelul Inspectoratului Școlar 

Județean Neamț s-a desfășurat în conformitate cu: 

 OMEN Nr. 3103/28.01.2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar; 

 Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar (Anexa nr. 

1 la OMEN nr. 3103/28.01.2019); 

 Metodologia de asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar (Anexa nr. 2 

la OMEN nr. 3103/28.01.2019); 

 Legea educației naționale nr. 1/2011; 

Astfel, conform actelor legislative menționate 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; 
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 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 și Cercetării. 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 sau au realizat unele comenzi în mod eronat. 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 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. 

În total, pe parcursul anului școlar 2020-2021, au existat 15 comenzi de manuale școlare, începând din luna 

septembrie 2020. S-a asigurat numărul necesar de manuale care lipseau de la începutul anului școlar, s-au făcut 

comenzi pentru retipăriri pentru clasele I-VIII, anul școlar 2021-2022, după cum urmează: 

1. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 10.09.2020 – 16.09.2020 

2. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 23.09.2020 – 29.09.2020 

3. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 01.10.2020 – 07.10.2020 

4. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 12.10.2020 – 16.10.2020 

5. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 28.10.2020 – 02.11.2020 

6. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 04.11.2020 – 09.11.2020 

7. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 11.11.2020 – 20.11.2020 

8. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 27.11.2020 – 07.12.2020 

9. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 25.01.2021 – 05.02.2021 

10. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 09.02.2021 – 19.02.2021 

11. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 12.04.2021 – 16.04.2021 

12. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 20.05.2021 – 27.05.2021 

13. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 18.06.2021 – 25.06.2021 

14. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 16.07.2021 – 28.07.2021 
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15. Deschidere aplicație web SNMS, perioada 29.07.2021 – 04.08.2021 

De asemenea, a fost respectat Calendarul procesului de completare a stocurilor de manuale școlare 

retipărite destinate claselor IX-XII, pentru anul școlar 2021-2022, conform ordinului ministrului nr. 3467/10.03.2021. 

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 V 
DOMINANTE ALE ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIILE ECONOMIC, 

JURIDIC ȘI AUDIT INTERN  
 

 

5.1. Compartimentul financiar-contabil 

Compartimentul financiar-contabil a realizat activitățile cuprinse în Ordinul ministrului educației nr. 5530 din 5 

octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, după 

cum urmează:  

 a aplicat normele, hotărârile Guvernului, instrucţiunile Ministerului Finanţelor Publice şi ale Ministerului Educației, 

precum şi măsurile stabilite la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț de către personalul cu atribuţii în 

domeniu;  

 a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, precum şi toate lucrările de planificare 

financiară la nivelul inspectoratelor şcolare;  

 a elaborat lucrările pentru finanţare şi a realizat toate operaţiunile financiar-contabile la nivelul inspectoratelor 

şcolare;  

 a asigurat alimentarea conturilor bancare şi conturile unităţilor terţiare, în limitele creditelor aprobate;  

 a realizat evidenţe contabile la zi privind operaţiunile financiar-contabile;  

 a asigurat evidenţa bunurilor aflate în gestiunea Inspectoratului Școlar Județean Neamț şi a unităţilor din 

subordine; 

 a exercitat controlul preventiv asupra cheltuielilor proprii şi a cheltuielilor centralizate ale Inspectoratului Școlar 

Județean Neamț;  

 a întocmit dările de seamă contabile ale Inspectoratului Școlar Județean Neamt şi a urmărit elaborarea dărilor de 

seamă contabile de către ordonatorii terţiari de credite;  

 a inventariat periodic şi a verificat gestiunile, pentru patrimoniul propriu, organizând evidenţa şi asigurând 

urmărirea debitorilor litigioşi şi lichidarea creditelor;  

 a angajat, în condiţiile legii, transferul de bunuri între unităţile din sistem sau în afara sistemului către instituţiile 

publice;  

 a analizat şi a aprobat casarea bunurilor uzate moral şi fizic, la propunerea unităţilor subordonate;  

 a colaborat cu Compartimentul informatizare pentru stocarea şi actualizarea informaţiilor;  

 a acordat asistenţă tehnică Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Neamț în acordarea finanţării de bază şi 

complementare unităţilor de învăţământ;  

 a întocmit, a actualizat şi a gestionat procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului. 

 

Titlul 10 – Cheltuieli salariale Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

Unitate Sume alocate 

Salarii fără indemnizații de hrană 11.221.176 

Indemnizații de hrană 1.724.302 

Total salarii cu indemnizații de hrană 12.945.478 
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Titlul 20 – Cheltuieli materiale (prezentare sintetică) 

Unitate Sume alocate 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț 326.612 

Conexe 820.000 

Total cheltuieli materiale 1.146.612 

 

Titlul 20 – Cheltuieli materiale (prezentare analitică) 

Unitate Sume alocate 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț 326.612 

Casa Corpului Didactic 120.000 

Palatul Copiilor 100.000 

Centrul Județean de Excelență 5.000 

CSS Piatra-Neamț 145.000 

CSS Roman 200.000 

CSS Tg. Neamț 120.000 

CC Roman 50.000 

CC Săbăoani 30.000 

CC Tg. Neamț 50.000 

Total sume repartizate 1.146.612 
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EURO 200 an  2020 an  2021 

Sume alocate prin buget 217.567 55.408 

 

Transport elevi      an  2020    an  2021      

Sume alocate prin buget 2.301.484 1.786.276 

 

Rechizite școlare an  2020 an  2021 

Sume alocate prin buget 143.061 207.425 

 

Bani de liceu an 2020 an 2021 

Sume alocate prin buget 2.398.685 2.312.776 

 

5.2. Compartimentul juridic 

Compartimentul juridic a avut în vedere următoarele tipuri de activități: 

 a reprezentat drepturile și interesele legitime ale inspectoratului şcolar în raporturile cu autorităţile publice, 

instituțiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică;  

 a reprezintat interesele legitime ale inspectoratului şcolar în faţa instanţelor judecătoreşti de orice nivel;  

 a asigurat asistenţă şi consultanţă de specialitate inspectorului şcolar general, inspectorilor şcolari generali 

adjuncţi, compartimentelor din cadrul inspectoratului şcolar, precum şi unităţilor de învăţământ, la solicitarea 

acestora;  

 a asigurat păstrarea evidenţei lucrărilor realizate şi a dosarelor de instanţă;  

 a soluționat alte lucrări cu caracter juridic, în funcţie de specificul activităţii, care îi sunt repartizate de către 

inspectorul şcolar general;  

 a participat la comisiile constituite la nivelul inspectoratului şcolar;  

 a acordat avizul de legalitate pentru actele cu caracter juridic ale inspectoratului şcolar;  

 a obţinut titlurile executorii şi le transmite compartimentului financiar-contabil în vederea executării;  

 a întocmit, a actualizat şi a gestionat procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului;  

 a asigurat a corectă informare a conducerii şi a membrilor compartimentelor inspectoratului şcolar cu privire la 

dispoziţiile cu caracter normativ de interes general şi specifice învăţământului;  

 a îndeplinit alte atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legale. 

 

Număr dosare reprezentări instanțe Colegiu de 

Disciplină 
Petiții 

judecătorii tribunale Curte de Apel 

2 6 4 2 54 
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5.3. Activitatea de audit intern 

Activitatea de audit public intern din Inspectoratul Școlar Județean Neamț este organizată și se desfășoară 

în cadrul compartimentului de audit public intern, care funcționează în subordinea directă a inspectorului școlar 

general, exercitând o funcție distinctă și independentă de activitățile entității publice. Auditorul intern 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 2020-2021, au fost planificate un număr de 8 

misiuni de asigurare. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe 

domenii, s-au realizat:  

 3 misiuni de asigurare care au abordat domeniul bugetar; 

 2 misiuni de asigurare care au abordat domeniul financiar-contabil; 

 1 misiuni de asigurare care a abordat domeniul funcțiilor specifice entității; 

 1 misiune de asigurare care a abordat domeniul tehnologiei informației; 

 1 misiune de asigurare care a abordat alte domenii. 

Constatările și recomandările făcute au fost aduse la cunoștința entităților auditate pe măsura realizării 

misiunilor, iar conducătorului entității publice, care a  aprobat misiunea, prin transmiterea raportului de audit public 

intern, finalizat, spre analiză și avizare. 

În anul 2020, 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 2020, au fost urmărite un număr de 66 recomandări, cu următoarele 

rezultate: 

 42 recomandări implementate, din care: 
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- 42 recomandări implementate în termenul stabilit; 

- 0 recomandări implementate după termenul stabilit; 

 24 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care: 

- 24 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 

- 0 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. 

 

În baza constatărilor realizate pe timpul celor patru misiuni de audit din anul 2021, au fost făcute 80 de 

recomandări, majoritatea implementate, diferența în curs de implementare. 

   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 3 - 2 - - - 

Financiar-contabil 37 - 17 - - - 

Achiziţiilor publice - - - - - - 

Resurse umane - - - - - - 

Tehnologia 

informației 
- - - - - - 

Juridic - - - - - - 

Fonduri 

comunitare 
- - - - - - 

Funcţiile specifice 

entităţii 
2 - 5 - - - 

SCM/SCIM - - - - - - 

Alte domenii - - - - - - 

TOTAL 1 42  24 - - - 

TOTAL 2 42 24 - 

 

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 pentru buna 

gestionare a fondurilor de care Inspectoratul Școlar Județean Neamț și entitățile subordonate beneficiază în cadrul 

fiecărui exercițiu financiar; urmărește promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv și eficient. 
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ANEXE 
 

 

Anexa 1 

Proiecte finanțate prin programul Erasmus + în implementare în anul școlar 2020-2021 
 

Nr. crt Beneficiar Titlul proiectului Cod proiect 

1.  Școala Gimnazială, Comuna Rediu NOI ABILITĂȚI PENTRU CREAREA 
UNUI MEDIU DE ÎNVĂȚARE 
EUROPEAN 

2019- RO01-KA101-062486 

2.  Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă „Alexandru Rosca”, Municipiul 
Piatra-Neamț 

SPECIAL TEACHERS FOR SPECIAL 
NEEDS 

2019-1-RO01-KA101-061989 

3.  Școala Gimnazială, Comuna Timișești RE-START 2018-RO01-KA101-048301 

4.  Colegiul Tehnic de Transporturi, 
Municipiul Piatra-Neamț 

MOTOR START 2019-1-RO01-KA102-061963 

5.  Liceul „Carol I”, Oraș Bicaz EUROPEAN ICT PROFESSIONAL 
PROFILE DEVELOPMENT 

2019-1-RO01-KA102/116-062386 

6.  Colegiul Tehnic „Danubiana”, Municipiul 
Roman 

EQUAL EDUCATION FOR EVERYONE 
IN THE 21ST CENTURY SCHOOL 

2019-1-RO01-KA101-062025 

7.  Colegiul Tehnic "Danubiana", 
Municipiul Roman 

CULTURE ON THE STAGE 2018-1-ES01-KA229-050191_5 

8.  Școala Gimnazială „Prof. Gheorghe 
Dumitreasa", Comuna Girov 

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE 
PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

2019-1-RO01-KA101-062361 

9.  Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

O NOUĂ ABORDARE ȘCOLARĂ 2020-1-RO01-KA101-079075 

10.  Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, 
Municipiul Roman 

KA 229 ”EUROPEAN SCHOLAR 
CONGRESS ON ENVIRONMENTAL 
ISSUES” 

2018-1-ES01-KA229-051061_3 

11.  Școala Gimnazială „Vasile Mitru”, 
Comuna Tașca 

SAY NO TO VIOLENCE AND 
DISCRIMINATION BY GAMES 

2019-1-RO01-KA229-063187_1 

12.  Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

CREATIVE OPINIONS 
DIFFERENTIATE EDUCATION IN 
MATHS 

2018-1-TR01-KA229-059796_3 

13.  Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

MAKER EDUCATION 2019-1-RO01-KA229-063086_1 

14.  Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

TECHNOLOGY - ADDICTION AND 
INTERNET DEPENDENCY 
SYNDROME 

2019-1-TR01-KA229-076936_5 

15.  Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

FUTURE LANGUAGE IS ROBOTIC 
CODING 

2019-1-TR01-KA201-077586 

16.  Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

VOCATIONAL-WEB-LEAP: AN OPEN 
SOURCE ELEARNING PLATFORM 
FOR TRAINING VOCATIONAL 
STUDENTS, APPRENTICES AND 
GRADUATES ON WEB DESIGN AND 
DEVELOPMENT 

2019-1-TR01-KA202-076828 

17.  Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

INTERNATIONAL ROBOTIC CODING 
FESTIVAL 

2019-2-TR01-KA105-078424 

18.  Liceul cu Program Sportiv, Municipiul 
Roman 

EDUCAȚIE PENTRU DIVERSITATE, 
INCLUZIUNE ȘI TOLERANȚĂ 

2019-1-RO01-KA104-061428 

19.  Liceul cu Program Sportiv, Municipiul 
Roman 

ȘCOALA INCLUZIVĂ ȘI CREATIVĂ 
PENTRU VIITOR 

2019-1-RO01-KA-229-063171-1 

20.  Liceul cu Program Sportiv, Municipiul FOSTERING TOLERANCE AND 2019-1-PL01-KA229-065366_4 
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Nr. crt Beneficiar Titlul proiectului Cod proiect 

Piatra-Neamț RESPECT AGAINST VIOLENCE AND 
BULLING 

21.  Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna 
Dochia 

ABIS-AGAINST BULLYING FOR A 
BETTER INCLUSION IN SCHOOLS 

2019-1-RO01-KA229-063160_4 

22.  Școala Gimnazială „Elena Cuza”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

INTERNATIONAL EXCHENGE FOR 
INNOVATION WITHIN AND OUTSIDE 
THE ORGANIZATION 

2018-1-SI01-KA229-047113_2 

23.  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, 
Municipiul Roman 

TO BEE OR NOT TO BEE  2019-1-SI01-KA229-060530_5 

24.  Școala Gimnazială „Ioan Grigore 
Teodorescu", Sat Ruseni, Comuna 
Borlești 

INSTRUMENTE PENTRU EDUCAȚIE 
EFICIENTĂ 

2018-1-RO01-KA101-047762 

25.  Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Municipiul 
Roman 

HOOKED ON MATHEMATICS 2018-LT01-KA229-047003_6 

26.  Școala Profesională, Comuna Petricani SCHOOL INTERNATIONALIZATION & 
DEVELOPMENT 

2018-1-RO01-KA101-049382 

27.  Școala Profesională, Comuna Petricani TRAINING ON ENTREPRENEURIAL 
SKILLS FOR EU START-UPS 

2018-1-RO01-KA202-049281 

28.  Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

ȘI NOI PUTEM 2019-1-RO01-KA101-062736 

29.  Colegiul National „Calistrat Hogas”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

JOURNALISM AS LEARNING TOOL” 
(JURNALISMUL CA INSTRUMENT DE 
ÎNVĂȚARE)  

2019-1-NO01-KA201-060268  

30.  Colegiul National „Calistrat Hogas”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

ETRE UN ÉCO-CITOYEN 2019-1-FR01-KA229-062127_2 

31.  Colegiul National „Calistrat Hogas”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

STEAM OF COURSE 2019-1-BE02-KA229-060200_5     

32.  Colegiul National „Calistrat Hogas”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

VR SCIENCE LAB 2019-1-CZ01-KA229-061116_2 

33.  Colegiul National „Calistrat Hogas”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

STEAMULATION FOR STUDENTS  2019-1-ES01-KA229-064275_3 

34.  Colegiul National „Calistrat Hogas”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

CODE THE FUTURE 2019-1-TR01-KA229-074007_2 

35.  Colegiul National „Calistrat Hogas”, 
Municipiul Piatra-Neamț 

USING OUTDOOR ACTIVITIES TO 
CHALLENGE, DEVELOP AND 
PROMOTE ENTREPRENEURSHIP 
SKILLS. 

2019-1-UK01-KA229-061452_5  

36.  Școala Gimnazială Nr. 1,  Dochia AGAINST BULLYNG FOR A BETTER 
INCLUSION IN SCHOOLS 

2019-1-RO01-KA229-063160_4 

37.  Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Oraș 
Târgu-Neamț 

YOU ARE MY CHALLENGE! 2019-1-RO01-KA201-063342 

38.  Școala Profesională, Comuna Valea 
Ursului 

FORMAREA CREATIVĂ A CADRELOR 
DIDACTICE PENTRU PREVENIREA ȘI 
COMBATEREA ABANDONULUI 
ȘCOLAR 

2020-1-RO01-KA101-079094 

39.  Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Târgu Neamț 

MAGIC SEEN: METODE ȘI JOCURI 
UTILIZATE LA CLASA - EDUCAȚIE 
SPECIALĂ LA NIVEL EUROPEAN 

2020-1-RO01-KA101-078566 

40.  Liceul Tehnologic „Ion Creangă”, Pipirig EDUCAȚIE DE CALITATE PENTRU 
ELEVII DIN MEDIUL RURAL 

2020-1-RO01-KA101-078339 

41.  Colegiul Tehnic de Transporturi, 
Municipiul Piatra-Neamț 

NEW WAY 2020-1-RO01-KA101-078220 

42.  Școala Gimnazială Domnească 
„Grigore Ghica Vodă” Târgu Neamț 

INNOVATIVE SCHOOL 2020-1-RO01-KA101-079209 
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Nr. crt Beneficiar Titlul proiectului Cod proiect 

43.  Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” 
Piatra-Neamț 

O NOUĂ ABORDARE ȘCOLARĂ 2020-1-RO01-KA101-079075 

44.  Liceul „Gh.Ruset Roznovanu” Roznov COMPETENȚE PENTRU REDUCEREA 
ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI 
INCLUZIUNE 

2020-1-RO01-KA101-078338 

45.  Scoala Gimnazială „Ion Creangă” 
Târgu-Neamt 

ȘCOALA INCLUZIVĂ              2020-1-RO01-KA101-078459 

46.  Școala Gimnazială ”Constantin Virgil 
Gheorghiu” , Comuna Războieni 

FORMARE EUROPEANĂ PENTRU O 
EDUCAȚIE DE CALITATE 

2020-1-RO01-KA101-079119 

47.  Liceul „Mihail Sadoveanu”, Borca ORIZONTURI EUROPENE ÎN 
FORMARE ÎN DOMENIUL IT 

2020-1-RO01-KA102-079447 

48.  Școala Postliceală Sanitară Piatra 
Neamț 

A SPOT OF BRIGHTNESS 2020-1-RO01-KA102-079272 

49.  Liceul Tehnologic „Ion Creangă”, Pipirig PREGĂTIREA PRACTICĂ 
EUROPEANĂ PENTRU INTEGRAREA 
PROFESIONALĂ A ELEVILOR DIN 
MEDIUL RURAL 

2020-1-RO01-KA102-079145 

50.  Colegiul Național ae Informatică Piatra-
Neamț 

LET BE INNOVATIVE AND SOCIAL! 2020-1-RO01-KA201-080331 

51.  Colegiul Tehnic „Danubiana”, Municipiul 
Roman 

INNOVATIVE DIGITALIZED SCHOOLS 2020-1-RO01-KA229-080138 

52.  Colegiul Tehnic „Danubiana”, Municipiul 
Roman 

GREEN ENERGY = GREEN LIFE 2020-1-RO01-KA229-080024 

53.  Școala de Arta „Sergiu Celibidache” 
Roman 

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

54.  Liceul cu Program Sportiv Roman MEDIA FOR EVERYONE'S VOICE 2020-1-ES01-KA229-082234_4 

55.  Colegiul Tehnic „Danubiana”, Municipiul 
Roman 

DEMOCRACY SPROUTS AT SCHOOL 2020-1-ES01-KA229-082731_2 

56.  Colegiul Tehnic „Danubiana”, Municipiul 
Roman 

PROMOTING STEAM CAREER 2020-1-HU01-KA229-78634_3 

57.  Colegiul Tehnic „Danubiana”, Municipiul 
Roman 

IMPROVE YOUR CRITICAL THINKING 
SKILLS, SOLVE THE PROBLEMS 

2020-1-IT02-KA229-079232_2 

58.  Colegiul Național „Roman-Vodă” 
Roman 

EVERYBODY DESERVES A FAIR 
CHANCE! 

2020-1-IT02-KA229-079460_5 

59.  Școala Gimnazială Nr. 3 Piatra-Neamț LET'S GROW SMALL HAPPINESS 
TOGETHER 

2020-1-PL01-KA229-081691_5         

60.  Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman  W ZDROWYM CIELE, ZDROWY 
DUCH   

2020-1-PL01-KA229-081699_3 

61.  Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman ZAPROGRAMUJ SIĘ W LOGIKĘ. 2020-1-PL01-KA229-081726_3 

62.  Școala Gimnazială Nr. 3 Piatra-Neamț CLEVER CONSUMPTION STARTS 
EARLY ON 

2020-1-PL01-KA229-081879_2 

63.  Colegiul Național „Roman-Vodă” 
Roman 

REAL IT 2020-1-RO01-KA102-078788 

64.  Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, 
Comuna Săbăoani 

REAL IT 2020-1-RO01-KA102-078788 
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Anexa 2 

Performanțele sportive din județul Neamț 

 

Rezultate obținute de L.P.S. Roman la etapele naționale: 

Disciplina sportivă Judo:  

Locul V la U16, Campionatul Național Școlar, Brașov 

Locul VI la U16, Campionatul Național Școlar, Brașov 

Disciplina sportivă Baseball  

Loc II la Cupa României, prof. Țocu Marius 

Disciplina sportivă Atletism: 

Campionatul Național de aruncări lungi copii 1 și 2 

Loc II, fete ciocan, prof. Cucoș Lucică, Cucoș Lucian, 

Loc IV, fete ciocan, prof.Cucoș Lucică, Cucoș Lucian, 

Loc III, fete disc, prof. Cucoș Lucică, Cucoș Lucian,  

Loc V, fete disc, prof. Cucoș Lucică, Cucoș Lucian, 

Campionatul Național de aruncări lungi U16 

Loc II, băieți disc, prof. Floroiu Emilian, 

Loc II, băieți suliță, prof. Floroiu Emilian, 

Campionatul Național de aruncări lungi U18 

Loc II, băieți suliță, prof. Floroiu Emilian, 

Campionatul Național de U20, U23 

Loc I, băieți ciocan, prof. Floroiu Emilian, 

Loc I, fete ciocan, prof. Floroiu Emilian, 

Loc III, fete ciocan, prof. Floroiu Emilian, 

Loc V, fete ciocan, prof. Floroiu Emilian, 

Loc VI, băieți înălțime, prof. Floroiu Emilian, 

Campionatul național de tineret și seniori U23 

Loc II, băieți ciocan seniori, prof. Floroiu Emilian, 

Loc I, fete ciocan seniori, prof. Floroiu Emilian, 

Loc II, fete ciocan tineret, prof. Floroiu Emilian, 

Loc II, băieți ciocan tineret, prof. Floroiu Emilian, 

Rezultate internaționale  

Campionatul Balcanic de juniori I – Turcia (Istambul) 

Loc II, fete ciocan, prof. Floroiu Emilian, 

Loc IV, băieți ciocan, prof. Floroiu Emilian.  

Rezultate obținute de C.S.S. Târgu-Neamț la etapele naționale 

Campionatul Național de Marș Pitești  

Locul III, 20 km junior I fete, prof. Șuhani Cătălin   

Campionatul Național copii I și II  București  

Locul I, 300 m copii II, băieți, prof. Șuhani Cătălin   

Locul I, 200 m copii II, băieți, prof. Șuhani Cătălin   

Locul I, 3000 m, băieți, marș copii I, prof. Șuhani Cătălin   



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2020-2021 

  

212 

Locul II, 3000 m marș copii I, băieți, prof. Șuhani Cătălin   

Locul III, 3000 m marș copii I, băieți, prof. Șuhani Cătălin   

Cupa României junior I Pitești  

Locul I, 10000 m marș, fete, prof. Șuhani Cătălin   

Locul IV, 3000 m marș, băieți, prof. Șuhani Cătălin   

Campionatul Național de Cros Botoșani, copii II 

Locul III, 1500 m, băieți, prof. Șuhani Cătălin   

Locul III pe echipe, 1500 m, băieți, prof. Șuhani Cătălin   

Rezultate internaționale  

Campionatul Balcanic de Marș - Antalya, Turcia -  

Locul II pe echipe, 10000 m marș, fete, prof. Șuhani Cătălin  

Locul V, 10000 m marș, fete, prof. Șuhani Cătălin  

Rezultate obținute de L.P.S. Piatra-Neamț la etapele naționale: 

Disciplina sportivă Atletism 

Campionatul Național juniori II  

Locul III, 60 m, băieți, prof. Cojocaru Dan, prof. Gavril Valentin 

Locul I, greutate, băieți, prof. Cojocaru Dan, prof. Gavril Valentin 

Locul I, greutate, băieți, prof. Cojocaru Dan, prof. Gavril Valentin 

Locul III, suliță, băieți, prof. Cojocaru Dan, prof. Gavril Valentin 

Campionatul Național juniori I  

Locul I, 60 m, băieți, prof. Cojocaru Dan, prof. Gavril Valentin 

Campionatul Național de alergare montană juniori I 

Locul I, alergare montană, fete, prof. Cojocaru Dan, prof. Gavril Valentin 

Rezultate internaționale  

Campionatul Balcanic de la Istambul  

Locul III, 60 m, băieți, prof. Cojocaru Dan, prof. Gavril Valentin 

Locul III, alergare montană, fete, prof. Cojocaru Dan, prof. Gavril Valentin 

Disciplina sportivă Canotaj 

Campionatul Național juniori II 

Loc I, dublu ergometru, fete, prof. Dabija Lenuța, prof. Gavril Valentin 

Loc III, dublu ergometru, fete, prof. Dabija Lenuța, prof. Gavril Valentin 

Loc IV, dublu ergometru, fete, prof. Dabija Lenuța, prof. Gavril Valentin 

Disciplina sportivă Handbal 

Campionatul Național juniori I 

Loc IV, băieți, prof. Caba Adriana, prof. Caba Neculai Răzvan 

Disciplina sportivă Volei  

Campionatul Național juniori I 

Loc III, fete, turneu semifinal, prof. Asmarandei Carmen Lenuța 
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Anexa 3 

Performanțe la Palatul/Cluburile Copiilor 

 

Palatul Copiilor Piatra-Neamț 

Nr. 
crt. 

Numele profesorului/ 
cercul 

Titul activităţii Locul desfăşurării Perioada Rezultate 

1. Prof. CERBU 
CONSTANTIN- KARTING 

-Concursul internaţional 
„Formidabilii”, ediţia a 
XXIV-a, concurs cuprins în 
CAEN fără finanţare MEC, 
poziţia 136 

Palatul Copiilor, Piatra 
Neamţ 

noiembrie 
2020 

2 premii I 
2 premii II 
3 premii III 

3.   Prof. COSTAN IULIANA- 
CREAŢII CONFECŢII 

-„Culorile Toamnei”, 
concurs international de 
fantezie şi îndemânare 
-„Formidabilii”, concurs 
international 
-„Mărţişor”, concurs 
international Rep. 
Moldova 
- „Omul şi Natura”, 
simpozion naţional 
- „Fantezie şi culoare în 
lumea copiilor”, concurs 
interjudeţean 
- „Visurile Copilăriei”, 
concurs regional 
- Generaţia ECO TERRA, 
concurs naţional 
- Arta refolosirii textilelor- 
Tradiţie şi Creativitate, 
concurs regional 
- Creativ Art, concurs 
naţional 

-Lipova, Arad 
 
 
-Bucureşti, Ilfov 
 
-Iaşi 
 
 
- Piatra Neamţ 
 
-Sibiu 
 
 
- 
 
-Sibiu 
 
- Oneşti, Bacău 
 
 
-Suceava 

Noiembrie 
2020 
 
Noiembrie 
2020 
martie 2021 
 
 
martie 2021 
 
-aprilie 2021 
 
 
-mai 2021 
 
-mai 2021 
 
-iunie 2021 
 
 
-iunie 2021 
 

1 premiu III 
 
 
2 premii 
1 premiu II 
- 
 
 
1 premiu I 
 
1 premiu I 
1 premiu II 
 
- 
 
1 premiu II 
 
- 
 
 
- 

4. Prof. DRĂGHICEANU 
DANIELA- ECOLOGIE 

- „Culorile Toamnei”, 
concurs international de 
fantezie şi îndemânare 
- „Naţiunea a făcut Unirea” 
 
-Generaţia ECO TERRA, 
concurs naţional 
 
- „Fantezie şi culoare în 
lumea copiilor”, concurs 
interjudeţean 
şi Creativitate, concurs 
regional 

- Lipova, Arad 
 
 
 
 
-Moreni 
 
 
- Mediaş 
 
 
- Mediaş 

-decembrie 
2020 
 
 
 
-ianuarie 
februarie 
2021 
-aprilie 
2021 
 
-mai 2021 

-1 premiu I 
 
 
 
 
-diploma de 
voluntariat 
 
-1 premiu II 
1 premiu III 
 
-1 premiu II 
1 premiu II 
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 Clubul Cipiilor Târgu Neamț 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Numele elevului 
Premiul 
obținut 

Cerc școlar (prof.coordonator) 

1. Simpozion Naționa l„Omul și 
natura”,  
PC Piatra Neamț, martie 2021 

Zaharia Enrico I Fotocineclub/ 
Informatică 
Prof.Sauciuc Dana 

Nica Maria II 

2. 
 
 

Concurs on-line „Ornamente de 
Crăciun”, CSEI „Delfinul” , 
decembrie 2020 

Lupu Alexandru 
 

III 
 

Pictură-Desen 
Prof. Gavriloaia Daniela  
 

3. Festival/Conurs interjudețean de 
muzică folk „Cetatea Veche ”, C.C 
Rădăuți, 31octombrie 2020 

Bistriceanu Maria I Muzică Folk 
Prof.Gîrbea Cristinel 

Buhnă Mihaela I 

Grupul „Nemesis” III 

4. Concurs  de creație artistico-
plastică „Primăvara ca o poveste”,  
Grădinița nr.2 Aiud, octombrie 
2020 

Ghiba Marta I Artă textilă-Creație confecții 
Prof.Gîtlan Maria 

Stan Bianca II 

Tudosă Ana III 

5. Concursul „Trecutul,prezentul și 
viitorul nostru”, CC Gura 
Humorului, iunie 2021 

Radu Tudor I Fotocineclub/ 
Informatică 
Prof.Sauciuc Dana 

Zaharia Enrico 
Ungureanu Roberta 

I 

Radu Carina II 

Nica Maria II 

 

Clubul Copiilor Sabaoani  
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Denumire concurs Premiul obținut 
Profesor 

coordonator 

1 Văcaru Ana-Maria Concurs Național-Arcade-Galați Pr.special Miron Cristina 

2 Roșu Monica Concurs Național-Arcade-Galați Pr.special Miron Cristina 

3 Gherguț Ioana-Carmen Concurs Național-Arcade-Galați Mențiune Miron Cristina 

4 Tămășanu Andreea Concurs Național-Arcade-Galați Pr.special Miron Cristina 

5 Văcaru Ana-Maria-

tapiserie 

Concurs Regional Creativ Art 

Suceava 

I Miron Cristina 

6 Cobzaru Chiara -quilling Concurs Regional Creativ Art 

Suceava 

III Miron Cristina 

7 Cobzaru Alessia-Quilling Concurs Regional Creativ Art 

Suceava 

III Miron Cristina 

8 Gherguț Ioana-Carmen Concurs Regional Creativ Art 

Suceava 

Mențiune Miron Cristina 

9 Văcaru Ana-Maria- pictură Concurs Regional Creativ Art 

Suceava 

II Miron Cristina 

1

0 

Mitruț Andreea-pictură Concurs Regional Creativ Art 

Suceava 

Mențiune Miron Cristina 
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Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Denumire concurs Premiul obținut 
Profesor 

coordonator 

1

1 

Lucaci Bianca-pictură Concurs Regional Creativ Art 

Suceava 

Mențiune Miron Cristina 

1

2 

Văcaru Ana-Maria Concurs Internațional 2021-Chișinău-

Moldova 

I Miron Cristina 

1

3 

Lucaci Bianca Concurs Internațional 2021-Chișinău-

Moldova 

I Miron Cristina 

1

4 

Cobzaru Chiara Concurs Internațional 2021-Chișinău-

Moldova 

II Miron Cristina 

1

5 

Mărtinaș Melania Concurs Internațional 2021-Chișinău-

Moldova 

I Miron Cristina 

1

6 

Sescu Andreea-Ramona Concurs Internațional 2021-Chișinău-

Moldova 

I Miron Cristina 

1

7 

Mărtinaș Melania Concurs Regional-Unitate în 

diversitatea europeană-Tulcea 

Nu am primit 

rezultatele 

Miron Cristina 

1

8 

Văcaru Ana-Maria Concurs Regional-Unitate în 

diversitatea europeană-Tulcea 

Nu am primit 

rezultatele 

Miron Cristina 

1

9 

Lucaci Bianca Concurs Regional-Unitate în 

diversitatea europeană-Tulcea 

Nu am primit 

rezultatele 

Miron Cristina 

2

0 

Roșu Monica Concurs Regional-Unitate în 

diversitatea europeană-Tulcea 

Nu am primit 

rezultatele 

Miron Cristina 

2

1 

Mitruț Andreea „Pe calculator lucrăm, circulație să-

nvățăm“ concurs interjudețean –

Făgăraș 

III Mihăica Maria 

2

2 

Lucaci Bianca „Pe calculator lucrăm, circulație să-

nvățăm“ concurs interjudețean –

Făgăraș 

Mențiune Mihăica Maria 

2

3 

Robu David „Pe calculator lucrăm, circulație să-

nvățăm“ concurs interjudețean –

Făgăraș 

Participare Mihăica Maria 
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Anexa  4 

Performanțe la Centrul Județean de Excelență Neamț 
 

Nr. 
crt. 

Nume Prenume Clasa 
Unitate 

învățământ 
Premiu Concurs Disciplina 

1 Pascal Flavia 11 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Menţiune Concurs Science On 

2022 

Astronomie 

2 Apostol Alexandru 10 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

I, seniori 1- 

medalia de aur 
Olimpiada Națională de 

Astronomie și Astrofizică 

 

Astronomie 

și astrofizică 

3 Berea George 
Alexandru 

9 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

3, seniori 1 -

medalia bronz 
Olimpiada Națională de 

Astronomie și Astrofizică 

Astronomie 

și astrofizică 

4 Bistriceanu Traian 10 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

I, seniori 1- 

medalia de aur 
Olimpiada Națională de 

Astronomie și Astrofizică 

Astronomie 

și astrofizică 

5 Pascal Flavia Cristiana 11 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

I, seniori 2 -

medalia de aur 
Olimpiada Națională de 

Astronomie și Astrofizică 

Astronomie 

și astrofizică 

6 Voaides 

Negustor 

Robert-Ionuț 9 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

2, seniori 1 

medalia de argint 
Olimpiada Națională de 

Astronomie și Astrofizică 

Astronomie 

și astrofizică 

7 Brănuţ Loana-
Alexandra 

11 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

II, seniori 2 

medalia de argint 
Olimpiada Națională de 

Astronomie și Astrofizică 

Astronomie 

și astrofizică 

8 Scurtu Lancu-Matei 10 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

II, seniori 1 

medalia de argint 
Olimpiada Națională de 

Astronomie și Astrofizică 

Astronomie 

și astrofizică 

9 Berea George 
Alexandru 

9 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

III, seniori 1 

medalia de bronz 
Olimpiada Națională de 

Astronomie și Astrofizică 

Astronomie 

și astrofizică 

10 Gal Luca-James 7 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 
Menţiune, 

juniori 

Olimpiada Națională de 

Astronomie și Astrofizică 

Astronomie 

și astrofizică 

11 Cazan Giorgia-Aurora 7 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Menţiune, 

juniori 
Olimpiada Națională de 

Astronomie și Astrofizică 

Astronomie 

și astrofizică 

12 Frăsilă Dimitrie 10 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Menţiune, 

seniori 
Olimpiada Națională de 

Astronomie și Astrofizică 

Astronomie 

și astrofizică 

13 Ciobanu Alin Viorel 10 Lic Tehn „Vasile 

Sav", Roman 

1 Concursul Academician 

Cristofor Simionescu 

Chimie 

Tehnic- 

Roman 
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Nr. 
crt. 

Nume Prenume Clasa 
Unitate 

învățământ 
Premiu Concurs Disciplina 

14 Prisacariu Andrei 9 Lic Tehn „Vasile 

Sav", Roman 

Menţiune Concursul Academician 

Cristofor Simionescu 

Chimie 

Tehnic- 

Roman 

15 Azoitei Andrei 12 Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Cartianu” 

1 Concurs Interjudețean 

de Referate și 

Comunicări Științifice 

Infotehnica 

Electronică 

și Robotică 

Piatra 

Neamț 

16 Grădinariu Gabriel 9 Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Cartianu” 

1 Concurs Interjudețean 

de Referate și 

Comunicări Științifice 

Infotehnica 

Electronică 

și Robotică 

Piatra 

Neamț 

17 Irimia Cosmin Valentin 12 Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Cartianu” 

1 Concurs Interjudețean 

de Referate și 

Comunicări Științifice 

Infotehnica 

Electronică 

și Robotică 

Piatra 

Neamț 

18 Tomescu Vlad Costin 9 Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Cartianu” 

1 Concurs Interjudețean 

de Referate și 

Comunicări Științifice 

Infotehnica 

Electronică 

și Robotică 

Piatra 

Neamț 

19 Trifan Dacian 9 Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Cartianu” 

1 Concurs Interjudețean 

de Referate și 

Comunicări Științifice 

Infotehnica 

Electronică 

și Robotică 

Piatra 

Neamț 

20 Irimia Cosmin Valentin 12 Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Cartianu” 

3 Concursul de Referate 

și Comunicări Științifice- 

cu Participare 

Internațională- Ștefan 

Procopiu 

Electronică 

și Robotică 

Piatra 

Neamț 

21 Azoiței Andrei 12 Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Cartianu” 

Menţiune Concursul de Referate 

și Comunicări Științifice- 

cu Participare 

Internațională- Ștefan 

Procopiu 

Electronică 

și Robotică 

Piatra 

Neamț 

22 Badinga Alexandru-
Nicolae 

12 Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Cartianu” 

Menţiune Concursul de Referate 

și Comunicări Științifice- 

cu Participare 

Internațională- Ștefan 

Procopiu 

Electronică 

și Robotică 

Piatra 

Neamț 

23 Ciubotaru Andrei-Matei 12 Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Cartianu” 

Menţiune Concursul de Referate 

și Comunicări Științifice- 

cu Participare 

Internațională- Ștefan 

Procopiu 

Electronică 

și Robotică 

Piatra 

Neamț 
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Nr. 
crt. 

Nume Prenume Clasa 
Unitate 

învățământ 
Premiu Concurs Disciplina 

24 Grădinaru Nicoleta Daniela 11 Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Cartianu” 

Menţiune Concursul de Referate 

și Comunicări Științifice- 

cu Participare 

Internațională- Ștefan 

Procopiu 

Electronică 

și Robotică 

Piatra 

Neamț 

25 Irimia Cosmin Valentin 12 Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Cartianu” 

Menţiune Concursul de Referate 

și Comunicări Științifice- 

cu Participare 

Internațională- Ștefan 

Procopiu 

Electronică 

și Robotică 

Piatra 

Neamț 

26 Mihăilescu Lucian 12 Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Cartianu” 

Menţiune Concursul de Referate 

și Comunicări Științifice- 

cu Participare 

Internațională- Ștefan 

Procopiu 

Electronică 

și Robotică 

Piatra 

Neamț 

27 Patriche Denis 
Gheorghe 

12 Lic Tehn „Vasile 

Sav", Roman 

Participare Pi-Concurs 

Interjudețean 

Infotehnica 

Electrotehni

ca- Roman 

28 Radu Dorin 
Constantin 

11 Lic Tehn „Vasile 

Sav", Roman 

Participare Pi-Concurs 

Interjudețean 

Infotehnica 

Electrotehni

ca- Roman 

29 Ureche 

Alexandru 

Alexandru 11 Lic Tehn „Vasile 

Sav", Roman 

Participare Pi-Concurs 

Interjudețean 

Infotehnica 

Electrotehni

ca- Roman 

30 Harpa George 
Alexandru 

10 Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare” 

2 Public Speaking -(Faza 

Județeană) 

Engleza- 

Tg.Neamț 

31 Iliescu Mihaela Claudia 11 Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare” 

Menţiune Public Speaking -(Faza 

Județeană) 

Engleza- 

Tg.Neamț 

32 Tarhon Mara Ecaterina 10 Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare” 

Menţiune Public Speaking -(Faza 

Județeană) 

Engleza- 

Tg.Neamț 

33 Ursu Vasile 10 Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare” 

Menţiune Public Speaking -(Faza 

Județeană) 

Engleza- 

Tg.Neamț 

34 Kontou Antonia 10 Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare” 

Participare Public Speaking -(Faza 

Județeană) 

Engleza- 

Tg.Neamț 

35 Poiana Rebeca 11 Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare” 

Participare Public Speaking -(Faza 

Județeană) 

Engleza- 

Tg.Neamț 

36 Besu Roca Andrei 7 Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare” 

1 Menţiune/MEDALIE DE 

BRONZ ON-INFOCUP 

Informatica 

37 Butnaru Vlad Andrei 11 Colegiul Național de 

Informatică Piatra 

Neamț 

1 Premiul 3 și Medalie de 

Bronzon 

Informatica 
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Nr. 
crt. 

Nume Prenume Clasa 
Unitate 

învățământ 
Premiu Concurs Disciplina 

38 Luchian Cristian 8 Scoala Gimnaziala 

Nr.2 Piatra-Neamț 

1-medalia de aur Olimpiada 

Națională- 

Informatica 

Informatica 

39 Enachescu Andrei Florin 8 Colegiul National 

„Petru Rareș” 

2 Etapa Națională a 

Olimpiadei Societății 

Pentru Excelență și 

Performanță în 

Informatică, 2021 

Informatica 

40 Stoian Ștefan 9 Colegiul Național 

de Informatică 

Piatra Neamț 

2 Olimpiada 

Județeană - 

Informatica 

Informatica 

41 Vamanu Petru Gabriel 12 Colegiul Național 

de Informatică 

Piatra Neamț 

Menţiune/ 

medalie de bronz 

Olimpiada 

Națională- 

Informatica 

Informatica 

42 Brasoveanu Bogdan Ionut 7 Colegiul Național 

de Informatică 

Piatra Neamț 

3 Olimpiada 

Județeană - 

Informatica 

Informatica 

43 Dobrita Andrei-Gabriel 12 Colegiul Național 

de Informatică 

Piatra Neamț 

Menţiune Participare Nationalaon Informatica 

44 Enăchescu Andrei Florin 8 Colegiul National 

„Petru Rareș” 

Menţiune Etapa Națională a 

Olimpiadei Societății 

Pentru Excelență și 

Performanță în 

Informatică, 2021 

Informatica 

45 Patranea Cosmin-Cristian 9 Colegiul Național 

de Informatică 

Piatra Neamț 

Menţiune Olimpiada 

Județeană - 

Informatica 

Informatica 

46 Popescu Maria 9 Colegiul Național 

de Informatică 

Piatra Neamț 

Menţiune Olimpiada 

Județeană - 

Informatica 

Informatica 

47 Tacu Alexandru 11 Colegiul National 

„Petru Rareș” 

Menţiune Etapa Națională a 

Olimpiadei Societății 

Pentru Excelență și 

Performanță în 

Informatică, 2021 

Informatica 

48 Tudora Dan-Alexandru 9 Colegiul Național 

de Informatică 

Piatra Neamț 

Menţiune Olimpiada 

Județeană - 

Informatica 

Informatica 

49 Voloseniuc Matei 9 Colegiul Național 

de Informatică 

Piatra Neamț 

Menţiune Olimpiada 

Județeană - 

Informatica 

Informatica 
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Nr. 
crt. 

Nume Prenume Clasa 
Unitate 

învățământ 
Premiu Concurs Disciplina 

50 Enăchescu Andrei Florin 9 Colegiul National 

„Petru Rareș” 

Participare Etapa 

Internaționlă a 

Olimpiadei 

Pluridisciplinare în 

Matematică, Fizică și 

Informatică- Izho- 2021 

Informatica 

51 Bucur Cosmin-Andrei 9 Colegiul Național de 

Informatică Piatra 

Neamț 

Premiu Special Olimpiada 

Județeană - 

Informatica 

Informatica 

52 Duca Andrei-Rares 11 Colegiul Național de 

Informatică Piatra 

Neamț 

Premiu Special Olimpiada 

Județeană - 

Informatica 

Informatica 

53 Udila Mihai-Tiberiu 11 Colegiul Național 

de Informatică 

Piatra Neamț 

Premiu Special Olimpiada 

Județeană - 

Informatica 

Informatica 

54 Buga Alin 10 Colegiul Național 

„Roman-Vodă" 

3 Osepi, Etapa Județeană Informatica- 

Roman 

55 Martinut Francesco 10 Colegiul Național 

„Roman-Vodă" 

3 Osepi, Etapa 

Județeană/ Participa  

Natională 

Informatica- 

Roman 

56 Trufas Constantin 
Rares 

10 Colegiul Național 

„Roman-Vodă" 

3 Osepi, Etapa Județeană Informatica- 

Roman 

57 Abahnencei Alin Andrei 10 Colegiul Național 

„Roman-Vodă" 

Premiu special Osepi, Etapa Județeană Informatica- 

Roman 

58 Balan Oana Lexandra 12 Colegiul Național 

„Calistrat Hogaș” 

2 Concursul Național de 

Scriere Creativă 

„Fantezii Literare" 

Literatură 

universală 

59 Morțe Ioana Miruna 11 Lic Arte „Victor 

Brauner” 

Medalie de argint Concurs Online de 

Lingvistică 

Literatură 

universală 

60 Blaga Anastasia 12 Colegiul National 

„Petru Rareș” 

Participare Concurs Suntem 

Îndeajuns de inteligenți 

pentru a întelege 

inteligența animalelor 

Literatură 

universală 

61 Simerea Andreea 12 Colegiul National 

„Petru Rareș” 

Participare Concurs 

Humanitas/ Particip Are 

Literatură 

universală 

62 Mara-
Teodora 

Nohai 6 Școala Gimnazială 

Nr.2 Piatra-Neamț 

2 Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

63 Atomulesei Tudor 10 Colegiul National 

„Petru Rareș” 

3 „Matematica pentru toți” Matematica 

64 Bursuc Luca 7 Colegiul Național 

„Roman-Vodă" 

3 Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

65 Luchian Cristian 8 Școala Gimnazială 

Nr. 3 Piatra-Neamț 

3 Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 
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Nr. 
crt. 

Nume Prenume Clasa 
Unitate 

învățământ 
Premiu Concurs Disciplina 

66 Sandu Ilinca 10 Colegiul National 

„Petru Rareș” 

3 Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

67 Apalaghiei  Ștefan 6 Școala Gimnazială 

Nr.2 Piatra-Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

68 Albert Albert 6 Școala Gimnazială 

Nr.2 Piatra-Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

69 Andrei Mitrea 6 Colegiul Național 

de Informatică 

Piatra Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

70 Bataraga Luca Iustin 6 Școala Gimnazială 

Nr. 3 Piatra Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

71 Bataraga Matei-Casian 7 Școala Gimnazială 

Nr. 3 Piatra Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

72 Butnariu Theodor-Andrei 6 Școala 

Gimnazială 

Dumbrava Comuna 

Timișești 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

73 Buzdea Ioana 6 Colegiul National 

„Petru Rareș” 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

74 Dimitrie-
Hrisosto 

Bodron 6 Colegiul National 

„Petru Rareș” 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

75 Dragoș 
Gabriel 

Nita 6 Colegiul National 

„Petru Rareș” 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

76 Dumitrescu Maria Nicole 6 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

77 Ghinet Andrei 5 Școala Gimnazială 

Nr. 3 Piatra Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

78 Ilies Bianca-Paula 6 Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare” 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

79 Isachioaei Luca Andrei 6 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

80 Macovei Daniel 6 Școala Gimnazială 

Nr.2 Piatra Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

81 Maiogan Mihnea Andrei 6 Șc. Gim „V. 

Alecsandri”, Roman 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

82 Mazarianu Matei 5 Școala Gim. „Elena 

Cuza” Piatra-Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

83 Onțanu Petru Alexandru 6 Colegiul Național de 
Informatică Piatra 
Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

84 Pantofaru Andrei Costin 6 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 
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crt. 

Nume Prenume Clasa 
Unitate 

învățământ 
Premiu Concurs Disciplina 

85 Păstrav Vlad Constantin 5 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

86 Patuleanu Tudor 
Alexandru 

6 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

87 Romaniuc Albert Cristian 9 Colegiul „Spiru 
Haret” 

Menţiune Concurs Science On 

2021 

Matematica 

88 Savin Cătălin 6 Școala Gimnazilă 
Borlești 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

89 Șerban Cătălin 6 Școala Gimnazială 
Borlesti 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

90 Șerban Alexandra-
Maria 

6 Școala Gimnazială 

Nr.2 Piatra Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

91 Simeon-
Petru 

Bodron 7 Școala Gimnazială 

Nr. 3 Piatra Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

92 Stafie Alexandra-
Maria 

6 Școala Gimnazială 

Nr.2 Piatra Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

93 Stafie Stelian Tiberiu 7 Școala Gimnazială 

Borlești 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

94 Stan Ștefan Bogdan 5 Școala Gimnazială 

Nr.2 Piatra Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

95 Ștefan 
Andrei 

Cătălin 6 Școala Gimnazială 

Nr.2 Piatra Neamț 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

96 Tatulea Francesca 
Andreea 

5 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

97 Veiss Tiana Alesia 5 Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Menţiune Concurs Gazeta 

Matematica 2021 

Matematica 

98 Nicuță Daniel Andrei 7 Liceul Tehnologic, 
Petricani 

Participare Viitorii Olimpici - Et 

Județeană 

Matematica- 

Tg. Neamt 
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