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MISIUNEA 

 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț 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 instituțiilor de învățământ, aplicarea direcțiilor de acțiune 

pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, dezvoltarea competențelor elevilor pentru 

viață, asigurând în acest scop un mediu de învățare pozitiv, de consolidare a calității 

produsului educațional, de inovare pedagogică, de adaptare la învățământul bazat pe 

echipamente digitale și de sporire a competențelor corpului didactic, în vederea unei abordări 

corecte a diversității sociale și culturale, precum și în vederea dezvoltării unor tactici adecvate 

de combatere a violenței și intimidării în școală. 

 

 

 

 

 

VIZIUNEA 

 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț 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 contextul 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 

 

 

Proiecția strategică de dezvoltare a învățământului din județul Neamț pentru intervalul de timp 

2020-2025, impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activități prin 

promovarea unor valori și principii adecvate: aspirația spre performanță, calitate, competiție, 

coerență, cooperare, competență, conștiinciozitate, continuitate, coordonare, deschidere, 

demnitate, disciplină în școală, educație, excelență, flexibilitate, inovație, implicare, onestitate, 

participare, respect, responsabilitate, subsidiaritate, transparență. 

Colaborare – colaborăm cu toți factorii interesați de educație și împărtășim cunoștințele 

dobândite pentru a ne îmbunătăți activitatea. 

Deschidere – suntem deschiși la nou și ne încurajăm partenerii educaționali să caute soluții 

creative în folosul beneficiarilor noștri: elevi, părinți, comunități locale, agenți economici. 

Excelență – suntem hotărâți să depășim așteptările celorlalți prin profesionalism și eficiență. 

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

Implicare – asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovație și leadership. 

Responsabilitate – ne asumăm întreaga responsabilitate pentru direcțiile de dezvoltare a 

sistemului educațional din județului Neamț, urmărind continuu interesul beneficiarilor noștri și 

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

Pentru a ne înscrie pe aceste coordonate  ale activității noastre, ne vom îndrepta atenția, 

prioritar, atât spre oferta educațională, cât și spre baza materială, resursele umane și financiare de 

care este nevoie, vizând și o implicare continuă, eficientă, a comunității, a părinților și a autorităților 

locale în viața școlii, în baza unor parteneriate stabile care vor contribui la dezvoltarea durabilă a 

sistemului educațional. 
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CAPITOLUL I 
CADRU NORMATIV 

 
1. Legislație școlară/cadru normativ 

 

 În anul școlar 2021-2022, activitatea Inspectoratului Școlar Județean Neamț s-a desfășurat în 

conformitate cu prevederile: 

• Legii nr. 1 din 2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

inspectoratelor şcolare, cu modificările și 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 recunoașterea 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;   

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

unităţilor care oferă activitate extraşcolară;   
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• Ordinul nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic și didactic auxiliar, cu modificările ulterioare;   

• O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calității 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 învățământ 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 

 

2.1. Rețeaua unităților de învățământ 
 

2.1.1. Unități școlare pe niveluri de învățământ 

 

Rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate/autorizate, de stat și particulare. 

Rețeaua școlară se organizează de către autoritățile administrației publice locale/consiliul județean, cu avizul conform 

al inspectoratului școlar.  

Rețeaua școlară a județului Neamț pentru anul școlar 2021-2022, a fost stabilită prin Ordinul ministrului 

educației nr. OMEC nr. 5599/20.09.2020 - Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreşcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 

particular. 

 

În anul școlar 2021-2022, rețeaua școlară a fost constituită din 321 de unități școlare: 156 cu personalitate 

juridică (din care 66 în mediu urban și 90 în mediu rural) și 165 de structuri arondate (din care 32 în mediu urban și 

133 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 165 de unități școlare fără personalitate juridică se clasifică astfel: 

- unități de învățământ preșcolar:  63 (din care 23 în mediu urban și 40 în mediu rural); 

- unități de învățământ primar: 48 – toate în mediu rural; 

- unități de învățământ gimnazial: 54 (din care 5 în mediu urban și 45 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). 
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2.1.2. Evoluția unităților școlare pe niveluri și forme de învățământ 
 

 

Situație comparată a rețelei școlare pentru anii școlari 2020-2021/2021-2022 
 

 

Tip 
învățământ 

Nivel de 
învățământ 

2020-2021 2021-2022 

Total 
PJ 

PJ 
urban 

PJ 
rural 

AR 
AR 

urban 
AR 

rural 
Total 

PJ 
PJ 

urban 
PJ 

rural 
AR 

AR 
urban 

AR 
rural 

MASĂ Preșcolar 7 4 3 63 24 39 7 4 3 63 23 40 

MASĂ Primar 2 2 0 49 0 49 2 2 0 48 0 48 

MASĂ Gimnazial 87 16 71 54 6 48 87 16 71 50 5 45 

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   170   156   165   
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Rețeaua unităților de învățământ particular din județul Neamț, an școlar 2021-2022 

 La nivelul învățământului particular din județul Neamț au fost un număr de 17 unități de învățământ particular, 

cele mai multe adresându-se copiilor de învățământ preșcolar. Aproximativ 1706 elevi au beneficiat de serviciile oferite 

de unitățile de învățământ particular, număr aflat în creștere față de anul trecut. 
 

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
o

la
ri

/  
 

el
ev

i 

A
cr

ed
it

at
e 

A
u

to
ri

za
te

 

Nr. 
unităţi 

N
r.

 p
re

şc
o

la
ri

/  
 

el
ev

i 

A
cr

ed
it

at
e 

A
u

to
ri

za
te

 
1 Preşcolar – cu program 

normal 
5 338 2 109 2 0 3 229 3 0 

2 Preșcolar - cu program 
prelungit  

2 153 2 153 1 1 0 0 0 0 

  7 491 5 262 3 1 3 229 3 0 

3 Primar 2 100 2 100 0 2 0 0 0 0 

 Din care preșcolar PP    45       

4 Liceal  3 438 1 92 0 1 2 346 2 0 

 Din care preșcolar PN        45   

 Din care primar        90   

 Din care gimnazial        31   

5 Postliceal   4 575 4 575 3 1 0 0 0 0  
Postliceal  fără 
personalitate juridică  

1 102 1 102 0 1 0 0 0 0 

  Total  17 1706 12 1131 6 6 5 575 5 0 

0
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Total PJ Total PJ

2020-2021 2021-2022

Preșcolar 7 7

Primar 2 2

Gimnazial 87 87

Liceal 37 37

Postliceal 6 6

Profesional 4 4

Ti
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xă
Situație comparată a rețelei școlare pe niveluri de învățământ,

pentru anii școlari   2020-2021/ 2021-2022
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2.1.3. Modificări în rețeaua școlară 

La sfârșitul anul școlar 2021-2022 au fost închise 5 unități arondate respectiv: o școală primară (în mediu rural) 

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

și deschisă una în mediu urban. 

 

2.1.4. Infrastructură școlară-modernizarea spațiilor de învățământ, stadiul autorizațiilor de funcționare 

2.1.4.1. Autorizații ISU 
Obligația obţinerii Autorizațiilor ISU revine beneficiarului investiţiei ori persoanei fizice sau juridice care 

finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente. 
Până la data obţinerii Autorizaţiilor ISU, răspunderea pentru buna funcţionare a construcţiilor cu destinație 

școlară din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu, revine exclusiv beneficiarilor investiţiilor 
sau proprietarilor acestora. 

Privind procedura și etapele, în vederea obținerii Autorizațiilor ISU, acestea urmăresc stabilirea riscurilor in 
cazul unui eventual incendiu, pentru o clădire sau un anumit spațiu, respectiv gradul de pericol și eventualele 
consecințe în cazul producerii unui eveniment. 

Securitate la incendiu 

Număr de clădiri 693 

Autorizate 124 

Neautorizate 12 

Care nu fac obiectul autorizării 557 

Echipate cu hidranți 37 

Echipate cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare 40 

 

Clădirile din evidență instituției 
noastre care funcționează fără 

autorizație de securitate la 
incendiu (denumire și adresă): 

Motivație 

Liceul cu Program Sportiv, 
Municipiul Piatra-Neamț - Corp B 
(sală sport și spații cazare elevi) 

- Documentația pentru autorizare este depusă la ISU; 
- nu s-a prezentat proces-verbal de recepție a instalației electrice conform 

scenariului de securitate la incendiu; 
- nu a fost realizată a doua cale de evacuare la parterul clădirii, prin sala de 

mese; 
- instalația de semnalizare a incendiilor nu a fost executată conform proiectului. 

Liceul Tehnologic, Comuna Valea 
Ursului, Sat Giurgeni - Clădire A 

- S-a emis avizul de securitate la incendiu, nefiind solicitată autorizația de 
securitate la incendiu, clădirea fiind dată în folosință conform procesului-
verbal de control ISU. 

Școala Gimnazială, Comuna 
Borlești - Școala Gimnazială 
„Ștefan Cel Mare", Sat Mastacăn; 

- Clădirea a fost în reabilitare; 
- s-au constat următoarele neconformități: căile de acces sunt mici, nu exista 

ignifugare la acoperiș; 
- nu au fost elaborate buletine de verificare a instalației electrice și de protecție 

împotriva trăsnetului conform scenariului de securitate la incendiu; 
- echiparea obiectivului cu iluminat de siguranță nu s-a realizat conform 

documentației. 

Școala Gimnazială Nr. 1, Sat 
Pildești, Com. Cordun – Corp A 

- Nu s-a solicitat aviz/autorizație de securitate la incendiu.  

Școala Gimnazială, Comuna 
Oniceni, Sat Solca – Grădiniță 

- A fost emis avizul de securitate la incendiu, nefiind solicitată încă autorizația 
la incendiu.  

https://www.isuautorizari.ro/autorizatii-isu/
https://www.isuautorizari.ro/autorizatii-isu/
https://www.isuautorizari.ro/autorizatii-isu/
https://www.isuautorizari.ro/autorizatii-isu/
https://www.isuautorizari.ro/autorizatii-isu/


 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

15 

Clădirile din evidență instituției 
noastre care funcționează fără 

autorizație de securitate la 
incendiu (denumire și adresă): 

Motivație 

Școala Gimnazială, Comuna 
Tămășeni, Sat Tămășeni – 
Grădiniță – Corp B 

- Nu a fost solicitată autorizația de securitate la incendiu, obiectivul fiind dat în 
folosință conform constatărilor cuprinse în procesul-verbal de control; 

- a fost emis avizul de securitate la incendiu nr. 14/22/SU-NT din 09.03.2022. 
- în aceeași clădire funcționează si dispensarul medical din localitate.  

Școala Gimnazială, Comuna 
Văleni – Corp A 

- Clădirea este reabilitată; 
- s-a emis avizul de securitate la incendiu; 
- nu s-a solicitat autorizația de securitate la incendiu. 

Liceul Tehnologic, Comuna 
Petricani, Sat Țolici – Corp A 

- Corp reabilitat și s-au descoperit nereguli la instalația electrică și la cea de 
fum; 

- spațiul centralei termice nu a fost prevăzut cu grile pentru admisie și evacuare 
aer, conform prevederilor NP 113/2015; 

- primăria a demarat licitația pentru lucrări de remediere a acestor probleme. 

Liceul Tehnologic, Comuna 
Petricani, Sat Țolici – Corp B 

- Corp construit în 2022, în curs de autorizare; 
- a fost emis avizul de securitate la incendiu, nefiind solicitată autorizația de 

securitate la incendiu. 

Școala Gimnazială „Pr. Gheorghe 
Săndulescu", Comuna 
Dragomirești – Corp A 

- Corpul A este reabilitat și se lucrează la remedierea problemelor cu instalația 
de fum, aspecte sesizate la ultima inspecție de specialitate. 

- nu s-a realizat instalația de detectare și semnalizare a incendiilor conform 
documentației; 

Școala Gimnazială Agapia, Sat 
Filioara 

- S-a emis avizul de securitate la incendiu; 
- nu a fost solicitată autorizația de securitate la incendiu. 

Colegiul Tehnic „Gheorghe 
Cartianu”, Piatra-Neamț 

- S-a amenajat un spațiu destinat funcționarii Grădiniței cu Program Prelungit 
nr. 2 din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 3 Piatra-Neamț; 

- s-a comunicat conducerii celor două unități de învățământ necesitatea 
remedierii unor deficiente în vederea obținerii autorizațiilor de securitate 
(destinația spațiului fiind schimbată). 

 

 2.1.4.2. Autorizații sanitare de funcționare 

Principalele motive constatate în cazul unităților de învățământ în care nu sunt asigurate măsuri igienico-sanitare: 

- nu sunt efectuate încă recepțiile lucrărilor de  reabilitare și modernizare a clădirilor;  
- nu există racordare la rețeaua de apă potabilă sau la canalizare. 

Unități de învățământ în care sunt asigurate măsuri 

igienico-sanitare 

308 

Unități de învățământ în care nu sunt asigurate 
măsuri igienico-sanitare 

17 

 

2.1.4.3. Mijloace de transport școlar 

Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar vizează transportul dus-întors al elevilor, între 
localitatea de domiciliu a acestora şi unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară cursurile. 

Utilizarea microbuzelor şcolare pentru transportul elevilor este permisă doar dacă acestea îndeplinesc toate 
condiţiile legale (se află în stare tehnică corespunzătoare, sunt dotate conform legislaţiei în vigoare, unitatea posedă 
certificat de transport în cont propriu pentru microbuzul respectiv, sunt achitate taxele de drum, asigurarea RCA, 
asigurarea pentru persoanele transportate etc). 

Cheltuielile implicate de îndeplinirea condițiilor de mai sus cad în sarcina consiliilor locale/proprietarilor de 
microbuze școlare şi trebuie prevăzute ca atare în bugetul local/al proprietarului. 
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TOTAL MIJLOACE DE TRANSPORT  ȘCOLAR  124 

Funcționale 

Microbuze 113 

Autobuze 2 

Nefuncționale 

Microbuze 9 

Autobuze 0 

 

2.2. Fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 
 

REALIZARE PLAN ŞCOLARIZARE  2021 - 2022 
 APROBAT REALIZAT 

Nr. Crt. 
Niveluri de învățământ pentru care se 

repartizează cifră de școlarizare 
Nr. clase** Nr. locuri Nr. clase Nr. elevi 

I Învățământ de masă 

1 Educație timpurie, din care:    10.449 495 10.876 

a pentru program normal   7.214 359 7.355 

b pentru program prelungit şi săptămânal   3.235 136 3.521 

2 Învățământul primar  

a pentru învăţământ de zi   19.846 955 19.936 

b pentru învăţământ cu  frecvenţă redusă***   0 0 0 

c pentru învăţământ „A doua șansă”****   67 4 66 

  finanțare buget   67 4 66 

  finanțare contract   0 7 133 

3 Învățământ  gimnazial  

a pentru învăţământ de zi   17.095 802 17.072 

b pentru învăţământ cu  frecvenţă redusă   0 0 0 

c pentru învăţământ „A doua șansă”***   167 7 178 

  finanțare buget   167 7 178 

  finanțare contract   0 6 102 

4 Învățământ de artă  - număr total locuri (primar 
și gimnazial) 

  466  474 

a program integrat   402 20 414 

b program suplimentar   64 6 60 

5 
Învățământ sportiv – număr total locuri 
(primar și gimnazial)   

  256 12 282 

6 Cluburi Sportive  Școlare   1.442 84 1.504 

7 Învățământ liceal 

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi 106 2.639 106 2.654 

b pentru clasa a IX-a învățământ seral 2 56 2 35 

Nr. Crt. 
Niveluri de învăţământ pentru care se 
repartizează cifră de şcolarizare 

Nr. clase** Nr. locuri Nr. clase Nr. elevi 

c pentru clasa a IX-a învățământ frecvență redusă 3 84 3 82 
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REALIZARE PLAN ŞCOLARIZARE  2021 - 2022 

 APROBAT REALIZAT 

Nr. Crt. 
Niveluri de învățământ pentru care se 

repartizează cifră de școlarizare 
Nr. clase** Nr. locuri Nr. clase Nr. elevi 

d pentru clasa a XI-a învățământ seral 8 224 8 271 

8 Învățământ profesional, inclusiv Dual 

a pentru clasa a IX-a 44 1.065 41 986 

b pentru Stagii de practică 2 56 2 48 

9 Învățământ postliceal 

a pentru anul I învățământul postliceal zi 13 364 13 357 

b pentru anul I învățământul postliceal seral 0 0 0 0 

c pentru anul I învățământul de maiștri zi 1 28 1 27 

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

II Învăţământ special 

1 Educație timpurie  26  28 

2 
Învăţământul primar şi gimnazial - număr total  
locuri* 

 296  315 

3 Învățământ liceal         

a 

pentru clasa a IX-a învățământ de 
zi/seral/frecvență redusă 

0 0 0 0 

b pentru clasa a XI-a învățământ zi/seral 0 0 0 0 

4 Învățământ profesional 

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi 3 36 3 27 

b pentru Stagii de practică 0 0 0 0 

5 Învățământ postliceal 

a pentru anul I învățământul postliceal 0 0 0 0 

 
Distribuția claselor pe niveluri și profiluri: 

 

Nivel Filieră Profil Specializare Număr clase 

Preșcolar       499 

Primar       994 

Gimnazial       869 

    Gimnazial   839 

    Gimnazial integrat   30 

Liceal       520 

  Teoretică     229,5 

    Real   138 

      Matematică - informatică 79 

      Științe ale naturii 59 

    Umanist   91,5 

      Filologie 45 
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Nivel Filieră Profil Specializare Număr clase 

      Științe sociale 46,5 

  Vocațională     75,5 

    Arte vizuale   4 

    Muzică   4 

    Pedagogic   17 

    Sportiv   23 

    Teologic   27,5 

  Tehnologică     215 

    
Resurse naturale și 
protecția mediului   62,5 

      Agricultură 13 

      Industrie alimentară 14,5 

      Protecţia mediului 27 

      Silvicultură 8 

    Servicii   81 

      Comerț 8 

      Economic 41 

      Turism şi alimentaţie 32 

    Tehnic   71,5 

      
Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 3 

      Electric 12,5 

      Electromecanică 1,5 

      Electronică automatizări 16 

      
Fabricarea produselor din 

lemn 4 

      Industrie textilă şi pielărie 5,5 

      Mecanică 29 

Postliceal       36 

      Agricultură 2 

      
Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 2 

      Economic 3 

      Industrie alimentară 5 

      
Sănătate și asistență 

pedagogică 18 

      Silvicultură 2 

      Textile-pielărie 2 

      Transporturi 2 

Profesional       156 

      Agricultură 7 

      Chimie industrială 2 

      Comerț 13,5 
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Nivel Filieră Profil Specializare Număr clase 

      
Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 7 

      Electric 8 

      Electromecanică 1 

      Electronică automatizări 5 

      
Estetica şi igiena corpului 

omenesc 2,5 

      
Fabricarea produselor din 

lemn 11 

      Industrie alimentară 5,5 

      Industrie textilă şi pielărie 23 

      Materiale de construcţii 2 

      Mecanică 42 

      Silvicultură 2,5 

      Turism şi alimentaţie 24 

 

Concluzii: 

Reducerea numărului de copii va impune crearea de consorții școlare, de comasări și organizarea 

învățământului simultan, inclusiv la nivelul gimnazial. 

 

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

2.3.1. Efective de preșcolari/elevi 
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Nivel 

Elevi 
înscrişi la 
început de 

an 

Elevi 
rămaşi la 
sfârşitul 
anului 

Număr 
elevi 

promovaţi 

Număr 
elevi 

corigenți 

Cu situatia 
şcolară 

neîncheiată 
Neşcolarizaţi 

Repetenţi 
la 15 iunie 

Preşcolar 11471 11501      

Primar- clasa 
pregatitoare-IV 

19894 19649 18365 313 165 5 143 

Gimnazial  
-total cls. V-VIII 

17541 17360 15894 778 474 11 293 

Liceal ZI  
-cls. IX-XII/XIII 

12392 12254 11487 633 235 1 60 

Liceal SERAL 
- cls. IX-XIV 

1417 1244 1014 1 187 0 55 

Liceal FR 
- cls. IX-XIV 

925 921 805 5 20 0 61 

Profesional 3459 3366 2804 685 323 0 362 

Postliceal 1213 1119 1081 67 38 0 29 

Primar
clasa

pregatitoa
re-IV

Gimnazial
total cls V-

VIII

Liceal ZI
cls IX-
XII/XIII

Liceal
SERAL cls

IX-XIV

Profesiona
l

Postliceal

A doua
şansă

primar
NIVEL I-IV

A doua
şansă

secundar
inferior AN

I-IV

Elevi înscrişi la început de an 19894 17541 12392 1417 3459 1213 127 217

Elevi rămaşi la sfârşitul anului 19649 17360 12254 1244 3366 1119 139 198

Număr elevi promovaţi 18365 15894 11487 1014 2804 1081 132 167

Număr elevi corigenți 313 778 633 1 685 67 8 51

Cu situatia şcolară neîncheiată 165 474 235 187 323 38 4 20

Neşcolarizaţi 5 11 1 0 0 0 0 0

Repetenţi la 15 iunie 143 293 60 55 362 29 4 31
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Nivel 

Elevi 
înscrişi la 
început de 

an 

Elevi 
rămaşi la 
sfârşitul 
anului 

Număr 
elevi 

promovaţi 

Număr 
elevi 

corigenți 

Cu situatia 
şcolară 

neîncheiată 
Neşcolarizaţi 

Repetenţi 
la 15 iunie 

A doua şansă 
primar - NIVEL I-IV 

127 139 132 8 4 0 4 

A doua şansă 
secundar inferior- 

AN I-IV 
217 198 167 51 20 0 31 

 

Situația elevilor după mediul de rezidență 

Nivel de 
învățământ 

Mediul 
de 

rezidență 

Început 
an 

școlar 
Promovat Repetent Transferat 

Exma-
triculat 

Situație 
neîncheiată 
(abandon) 

Exmatriculat 
cu drept de 
reînscriere 

preșcolar  
  

rural 6597 6330 0 273 0 8 0 

urban 5237 5002 0 227 0 13 0 

primar 
  

rural 11810 11192 214 426 3 7 0 

urban 8684 8183 139 355 0 17 2 

gimnazial 
  

rural 10295 9547 455 306 0 9 0 

urban 7757 7245 252 259 1 6 0 

liceal 
  

rural 1396 1264 57 35 0 13 27 

urban 13229 12473 193 317 42 62 144 

profesional 
  

rural 594 505 68 9 4 8 0 

urban 3021 2521 439 50 4 4 3 

postliceal 
  

rural 105 104 0 0 0 1 0 

urban 1469 1306 13 8 38 79 25 

Total  
70194 65672 1830 2265 92 227 201 

 

Situația elevilor după sursa de finanțare 

Nivel de 
învățământ 

Sursa de 
finanțare 

Început 
an 

școlar 
Promovat Repetent Transferat 

Exma-
triculat 

Situație 
neîncheiată 
(abandon) 

Exmatriculat 
cu drept de 
reînscriere 

preșcolar  
  

Buget 11285 10814 0 477 0 13 0 

Taxă 549 518 0 23 0 8 0 

primar 
  

Buget 20355 19251 353 767 3 23 2 

Taxă 139 124 0 14 0 1 0 

gimnazial 
  

Buget 18021 16766 707 560 1 15 0 

Taxă 31 26 0 5 0 0 0 

liceal 
  

Buget 14290 13422 249 335 42 73 171 

Taxă 335 315 1 17 0 2 0 

profesional 

Buget 3615 3026 507 59 8 12 3 

Taxă 0 0 0 0 0 0 0 

postliceal 
  

Buget 922 821 13 1 38 38 11 

Taxă 652 589 0 7 0 42 14 

Total   70194 65672 1830 2265 92 227 
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Situația elevilor, după  alternativa educațională, an școlar 2021-2022 

Nivel de 
învățământ 

Alternativa 
educațională 

Început 
an școlar 

Promovat 
Repe-
tent 

Trans-
ferat 

Exma-
triculat 

Situație 
neîncheiată 
(abandon) 

Exmatriculat 
cu drept de 
reînscriere 

preșcolar 

Tradițional 12022 11499 0 523 0 21 0 

Step by Step 49 48 0 1 0 0 0 

primar 

Tradițional 20574 19462 353 774 3 24 2 

Step by Step 442 420 1 21 0 0 0 

 total 33051 33087 31429 354 1319 3 45 

 

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

Nivel de 
învățământ 

Tip 
educație 

Început 
an școlar 

Promovat Repetent 
Trans-
ferat 

Exma-
triculat 

Situație 
neîncheiată 
(abandon) 

Exmatriculat 
cu drept de 
reînscriere 

preșcolar 
Masă 12034 11512 0 522 0 21 0 

Special 37 35 0 2 0 0 0 

primar 
Masă 20855 19726 354 791 3 23 2 

Special 161 156 0 4 0 1 0 

gimnazial 
Masă 17852 16600 707 561 0 12 0 

Special 200 192 0 4 1 3 0 

profesional 
Masă 3515 2933 507 59 8 5 3 

Special 100 93 0 0 0 7 0 

Total  54754 51247 1568 1943 12 72 5 

 

Învățământul particular, an școlar 2021- 2022 

Nivel de învățământ Nr elevi 

Preșcolar 549 

Primar 139 

Gimnazial 31 

Liceal 335 

Postliceal 652 
 

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 48 
 

Școala Gimnazială „Nicu Albu", Municipiul Piatra-Neamț 10 - 283 

Școala Gimnazială Nr. 5, Municipiul Piatra-Neamț 5 - 130 

Școala Gimnazială „Vasile Mitru”, comuna Tașca 1 - 18 

Total  18 48 442 

 



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

23 

2.4. Distribuția elevilor din învățământul liceal și profesional 

 

2.4.1. Distribuția elevilor pe filiere de învățământ teoretic, tehnologic, vocațional 
 

Filiera Teoretică Filiera Tehnologică Filiera Vocaţională 

Zi Seral 
 Frecvență 

redusă 
Zi Seral Zi  

5892 0 925 4705 911 297 
 

 
 
 
 

2.4.2. Distribuția elevilor pe profilurile umanist și real 

 

Profil, specializare Număr de clase a IX-a Număr de elevi 

Real 138 3943 

Matematică - informatică 79 2253 

Științe ale naturii 59 1690 

Umanist 105,5 2991 

Filologie 45 1400 

Științe sociale 46,5 1470 

Total general 229,5 6813 
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2.4.3. Distribuția elevilor pe profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului 

 

Profilul 
Nr. elevi 

clasa a IX-a 
Nr. elevi 

clasa a X-a 
Nr. elevi 

clasa a XI-a 
Nr. elevi 

clasa a XII-a 
Nr. total 
de elevi 

Resurse naturale și 
protecția mediului  

311 249 251 396 1207 

Servicii 413 474 516 638 2041 

Tehnic 296 338 348 475 1457 

Nr. total elevi 1020 1061 1115 1509 4705 

 

 
 

2.4.4. Distribuția elevilor pe profilurile teologic, sportiv, artistic și pedagogic 

 

Profil, specializare Număr de clase a IX-a Număr de elevi 

Arte 4 118 

Arte decorative 2 59 

Arte plastice 2 59 

Muzică 4 118 

Corist 2 53 

Instrumentist 2 65 

Total general 8 236 

 

 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului

26%

Servicii
43%

Tehnic
31%

Distribuția elevilor pe profilurile Tehnic, Servicii, Resurse naturale şi 
protecția mediului , anul școlar 2021 - 2022
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2.4.5. Distribuția elevilor pe învățământul profesional și profesional-dual  

 

Forma de 
organizare 

(învățământ 
profesional/ 
învățământ 

dual) 

Nr. clase și număr elevi înscriși la învățământul profesional si profesional-dual 
în anul școlar 2021-2022 

 Nr. clase Nr. elevi  

a IX-a a X-a a XI-a Total a IX-a a X-a a XI-a Total 

Învățământ dual 2,5 3,5 1 7 69 67 23 159 

Învățământ 
profesional 

38,5 45,5 54 138 951 1120 1229 3300 

Total 43,5 52,5 56 145 1099 1254 1275 3459 

 

Concluzii: 

Sistemul educațional din județul Neamț se confruntă cu următoarele constrângeri: 

- Trend descrescător din punct de vedere al populației școlare versus creșterea vârstei medii a corpului 

profesoral; 

- Absenteism ridicat, interes scăzut pentru școală; 

- Migrația forței de muncă în interiorul țării și în străinătate. 

 

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. 

 

 

2.5. Echivalarea studiilor efectuate în străinătate de elevii români şi străini 

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

 
În conformitate cu OMEC nr. 5638/2020, echivalarea perioadelor de studii corespunzătoare sistemului de 

învăţământ românesc, efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară 

pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în 

Registrul Special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, se realizează la nivelul 

inspectoratelor şcolare judeţene. 

           Echivalarea studiilor corespunzătoare învăţământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor 

de studii de nivel profesional şi postliceal nefinalizate cu diplomă  s-a concretizat în evaluarea  dosarelor solicitanților, 

conform legislației în vigoare, după cum urmează : 

 

Nr. 

crt. 

Clasa 

echivalată 

Nr. de 

elevi 
Statul în care a studiat 

Nivel de 

studii 

Total elevi 

 

1 P 31 Italia -17, Anglia- 1 

Germania - 5, Franța - 1,Cipru - 3 
Învățământ 

primar 
190 
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Nr. 

crt. 

Clasa 

echivalată 

Nr. de 

elevi 
Statul în care a studiat 

Nivel de 

studii 

Total elevi 

 

2 I 35 Italia -15 

Anglia - 5 

Spania - 4, Germania - 5, Austria -1, Belgia - 1, Israel - 1 

Grecia - 1,Portugalia - 1, Republica Moldova - 1 

3 II 41 Italia - 25, Anglia - 5, Spania - 2, Germania - 3, Olanda - 1 

Canada - 1, Franța - 1, Irlanda - 2, Republica Moldova - 1 

4 III 39 Italia - 24, Anglia - 7, Spania - 1, Irlanda - 4, Germania - 4 

5. IV 44 Italia - 23, Anglia - 6, Spania - 2 

Irlanda - 2, Germania - 3, Franța - 2, Republica Moldova – 2 

Luxemburg -1, Belgia -1, Austria - 1, Serbia - 1 

6 V 33 Italia - 21, Spania - 2 , Anglia - 2, Germania - 3,  Cipru – 1 

Canada - 1, Israel - 1, Republica Moldova - 1 

V-VIII 124 

7 VI 37 Italia - 22, Spania - 7, Irlanda - 3, Germania - 1, Franța – 3 

Austria - 1 

8 VII 16 Italia - 9, Spania - 2, Germania - 5 

9. VIII 38 Italia - 21, Spania - 7, Anglia - 3  

Irlanda - 1, Germania - 2, Cipru - 1, Canada - 1 

10. IX 17 Italia - 9, Spania - 2 , Anglia - 1,  

Iran - 1, Germania - 2,  Austria - 1, Republica Moldova - 1 

 

46 
11. X 14 Italia - 6, Anglia - 2,  

Franța - 1, Germania - 3,  Austria - 1 

12. XI 14 Italia - 11, Spania - 1, Anglia - 2 

13. XII 1 Spania - 1 

TOTAL 360  360 

 

   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; 

- 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 extracurriculre, pentru a determina creşterea încrederii în sine şi pentru a consolida motivaţia pentru 

performanţă. 

 

2.5.2. Programe de inserție a elevilor proveniți din Ucraina  

 
 Școlarizarea copiilor proveniți din Ucraina s-a realizat în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației nr. 

3363/10.03.2022, privind aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea Comisiei de coordonare a activității 

de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot desfășura activități educaționale, precum și 

în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere  și a Procedurii de înscriere ca audienți la 
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cursurile unităților de învățământ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina 

și intrați pe teritoriul României. 

 La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț s-a constituit Comisia de repartizare care a analizat cererile 

și a repartizat copiii la unitățile de învățământ din județul Neamț. 

 În anul școlar 2021-2022 au fost repartizați, în calitate de audienți, 39 de copii din Ucraina. 

 
 

2.6. Evaluarea națională la clasa a VIII-a 

2.6.1. Evaluarea națională pentru elevii claselor a VIII-a - Limba și literatura română 

În județul Neamț, la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a au participat 3956 de candidați în 

113 centre de examen. 

 La nivelul ISJ au fost înregistrate un număr de 27 de cazuri speciale, toate având aprobările comisiei județene 

(decizia 7823/09.06.2022). Pentru aceștia s-au stabilit măsuri precum: 

- mărirea timpului de lucru cu până la 1 oră; 

- asigurarea profesorului de sprijin sau a psihologului școlar; 

- susținerea lucrării într-o sală separat de ceilalți candidați; 

- scrierea lucrării de către profesorii asistenți după dictarea ei de către candidat, etc.; 

Toate cererile au fost însoțite de documentele medico-legale corespunzătoare: referate de expertiză medico-legală 

eliberate de DSP Neamț, certificate de orientare profesională eliberate de CJRAE sau certificate eliberate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. 

 
Adaptarea condițiilor de examen în cazul candidaților cu cerințe educaționale speciale:  

Candidați eliminați de la probele scrise la limba și literatura română și matematică   0 

Utilizarea subiectului de rezervă pentru probele scrise la limba și literatura română și matematică  0 

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 27 

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

 
- Numărul elevilor înscriși: 3956 
- Rata de participare: 99,19%  
- Numărul elevilor eliminați: 0 
- Numărul elevilor cu note peste 5: 3320 
- Numărul elevilor cu nota 10: 17 
- Procentul de promovare raportat la numărul elevilor prezenți: 84, 61% 

 

Clasa 
Total 
elevi 

LRO 
prezenți 

LRO  
1-1,99 

LRO 
2-2,99 

LRO 
 3-3,99 

LRO 
 4-4,99 

LRO  
5-5,99 

LRO 
 6-6,99 

LRO  
7-7,99 

LRO  
8-8,99 

LRO 
9-9,99 

LRO 
10 

a VIII-a 3956 3924 36 100 203 265 568 612 629 803 691 17 
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Analiza SWOT   -  Limba și literatura română 

Puncte tari:  

• Prezența absolvenților de clasa a VIII-a la examenul de Evaluare Națională (locul I la nivel național); 

• Rata de promovare a candidaților, la limba și literatura română, peste media pe țară (84,61% față de 

83,9%); 

• Formarea unor cadre didactice și admiterea lor în CPEECN; 

• Concordanța subiectelor cu programa și tipurile de itemi cu care elevii au fost obișnuiți, prin testele de 

antrenament, prin subiectele propuse la simulare (la nivel național și județean); 

• Rezolvarea corectă de către elevi a itemilor cu răspuns scurt sau de tip alegere multiplă/duală; 

• Adaptarea unui număr semnificativ de elevi la variabilitatea normală a itemilor. 

 

Puncte slabe:  

• Rata foarte scăzută de promovare a elevilor din medii dezavantajate din punct de vedere socio-

economic-cultural:  

a) școli din mediul rural (sub 50% la Valea Ursului, Moldoveni, Oniceni, Pipirig, Războieni) 

b) mediul urban (L.T. „Dimitrie Leonida”, Piatra-Neamț și la Școala Gimnazială Nr. 7, Piatra-Neamț). 

• Număr redus de cadre didactice care au beneficiat de formare și admitere în CPEECN. 

 

Oportunități: 

• Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale (Școala după 

școală); 

• Existența unor instrumente utile în procesul de predare-învățare-evaluare, puse la dispoziție gratuit: ghiduri, 

exemple de teste inițiale, repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor (educatiacontinua.edu.ro), testele 

de antrenament publicate la nivel național, subiecte și bareme pentru simulări (la nivel național, județean); 

• Desfășurarea simulărilor la nivel național, județean; 
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• Derularea unor programe de formare continuă acreditate, la nivel național – CPEECN, CRED, la nivel județean, 

în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Neamț, pentru profesori. 

Amenințări: 

• Insuficienta participare a elevilor la învățarea online, determinată de contextul pandemic; 

• Deteriorarea mediului socio-economic și familial; 

• Diminuarea interesului/capacității familiei de a susține pregătirea școlară a copiilor; 

• Creșterea numărului copiilor neidentificați cu dizabilități, în învățământul de masă. 

 

2.6.2. Evaluarea națională pentru elevii claselor a VIII-a - Matematică 

- Numărul elevilor înscriși: 3956 

- Numărul elevilor prezenți: 3921 

- Rata de participare: 99,11%  

- Numărul elevilor eliminați: 0 

- Numărul elevilor cu note peste 5: 2841 

- Numărul elevilor cu nota 10: 65 

- Procent de promovare județean: 72,46% 

 

Sesiunea 
MAT 

prezenți 

MAT 

1-1,99 

MAT 

2-2,99 

MAT 

3-3,99 

MAT 

4-4,99 

MAT 

5-5,99 

MAT 

6-6,99 

MAT 

7-7,99 

MAT 

8-8,99 

MAT 9-

9,99 

MAT 

10 

Procent 

2021 3451 16 179 490 509 553 414 380 432 443 35 
65,40% 

 

2022 3921 22 133 344 581 716 572 495 529 464 65 72,46 

 
 
 

Analiza SWOT - Matematica  

Puncte tari:  

• Prezența absolvenților de clasa a VIII-a la examenul de Evaluare Națională (locul I la nivel național); 

• Rata de promovare a candidaților, la matematică, apropiată de media pe țară (72,46% ) 
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• Creșterea numărului de note peste 8 la matematică (26, 98% în 2022 față de 26,37% în 2021); 

• Formarea a 51 de cadre didactice ca profesori evaluatori și admiterea lor în CPEECN; 

• Concordanța subiectelor cu programa și tipurile de itemi cu care elevii au fost obișnuiți, prin testele de 

antrenament, prin subiectele propuse la simulare (la nivel național și județean). 

Puncte slabe:  

• Rata foarte scăzută de promovare a elevilor din medii dezavantajate din punct de vedere socio-

economic-cultural:  

a) școli din mediul rural (sub 30% la Solca, Slobozia-Boghicea, Izvoare, Făurei),  

b) mediul urban (Școala „Costache Negri”, Roman, LPS Piatra Neamț, L.T. „Dimitrie Leonida”, Piatra-

Neamț,). 

Oportunități: 

• Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale (Școala 

după școală); 

• Existența unor instrumente utile în procesul de predare-învățare-evaluare, puse la dispoziție gratuit: 

ghiduri, exemple de teste inițiale, repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor 

(educatiacontinua.edu.ro), testele de antrenament publicate la nivel național, subiecte și bareme 

pentru simulări (la nivel național, județean); 

• Desfășurarea simulărilor la nivel național și județean; 

• Derularea unor programe de formare continuă acreditate, la nivel național – CPEECN, CRED, la nivel 

județean, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Neamț, pentru profesori. 

Amenințări: 

• Insuficienta participare a elevilor la învățarea online, determinată de contextul pandemic; 

• Diminuarea interesului/capacității familiei de a susține pregătirea școlară a copiilor; 

• Creșterea numărului copiilor neidentificați cu dizabilități, în învățământul de masă. 

 

Concluzii 

Analiza SWOT 

Puncte tari:  

- Prezența foarte bună a elevilor la examenul de Evaluare Națională: Limba și literatura română, 99,19% și 

Matematică, 99,11%. 

- La proba de Limba și literatura română, 3320 de candidați (84,61%) au încheiat examenul cu note mai mari 

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

- La Matematică, 2841 de candidați (72,46%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 

65 de candidați au obținut nota 10. 

- Niciun elev nu a fost eliminat. 

- A existat o comunicare eficientă între instituțiile Direcția de Sănătate Publică Neamț și Inspectoratul Școlar 

Județean Neamț, privind asigurarea personalului medical pe durata simulării Evaluării Naționale.  

- Au fost impuse măsuri eficiente pentru asigurarea dotării unităților de învățământ în care se susțin probele 

scrise și a centrelor zonale de evaluare, după caz, cu un număr suficient de copiatoare în stare de funcționare, 

calculatoare, telefon, fax, conexiune la internet, consumabile. 

- În toate sălile în care s-au desfăşurat probele evaluării naţionale, precum şi în cele în care a avut loc 

operaţiunea de transfer/preluare şi multiplicare a subiectelor, respectiv primirea, depozitarea şi distribuirea 

lucrărilor scrise au fost montate camere de supraveghere audio-video. 
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- În sălile în care s-a desfăşurat evaluarea lucrărilor, sala pentru instruirea evaluatorilor, sala pentru bagajele 

evaluatorilor şi sala în care şi-a desfăşurat activitatea Comisia au existat camere care au înregistrat audio-

video. 

- Informarea corespunzătoare a părinților cu privire la metodologia de organizare și desfășurare a simulării 

examenului de Evaluare Națională, procedura cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru 

elevii cu CES, afișaj la nivelul unităților de învățământ/centrelor de examen/sălilor de examen. 

- Rezolvarea solicitărilor cu privire la Procedura pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru 

elevii cu CES. 

- Au fost asigurate asistenţa medicală şi securitatea elevilor și a personalului, pe durata probelor scrise. Datorită 

măsurilor întreprinse nu s-au semnalat evenimente deosebite. 

- Comisia Județeană a realizat o bază de date Google Docs, din care s-ar fi putut extrage lista de rezervă pentru 

înlocuirea unor persoane din anumite funcţii în comisii, în cazul unor solicitări motivate. 

- La nivelul fiecărui centru de examen s-au realizat instruirea asistenţilor cu privire la desfăşurarea simulării 

Evaluării Naționale și instruirea evaluatorilor. 

Puncte slabe: 

- Situații neconforme la completarea datelor pe  broșură. 

- Un număr îngrijorător dintre elevi nu se încadrează în limita de timp impusă. 

- Nu există posibilități financiare suficiente pentru asigurarea unui generator de energie electrică, la nivelul 

fiecărei școli, rămânând riscul de a nu avea energie electrică pe parcursul examenului. 

- Probleme cu lizibilitatea unor lucrări. 

- Lipsa de constanță a frecventării cursurilor, în unele cazuri. 

Amenințări:  

- Dezinteresul unor familii cu privire la abordarea problemei pregătirii constante pentru examenele naționale. 

- Absența centralizării rezultatelor la evaluare pe itemi, la nivel național, în vederea identificării celor mai 

frecvente erori. 

- Posibile defecțiuni la rețeaua de curent electric/furnizori de internet. 

Oportunități: 

- Colaborare foarte bună cu partenerii educaționali. 

- Elevii au fost familiarizați cu exercițiile și problemele cu aplicare practică, în viața cotidiană. 

- Desfășurarea simulării la Evaluarea Națională a fost benefică, deoarece i-a familiarizat pe elevi cu atmosfera 

și condițiile de desfășurare a Evaluării Naționale, ajutând totodată la stabilirea nivelului de pregătire al elevilor 

în momentul de față. 

- Subiectele au avut un grad de dificultate medie, fiind în concordanță cu programa de examen și testele de 

antrenament. 

 

 
 

2.7. Bacalaureat 
 
 EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2022 
 Organizarea și desfășurarea probelor 

 În perioada 6-16 iunie 2022 respectiv 22-30 august 2022, comisiile de bacalaureat de evaluare a 
competențelor lingvistice și digitale din unitățile de învățământ liceal au organizat și desfășurat probele A, C, D  ale 
examenului național de bacalaureat și au asigurat echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență, la probele 
de profil din cadrul examenului național de Bacalaureat. 
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Sesiunea Proba Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați 
Rată de 
prezență 

Iunie-iulie 
2022 

E. a) 3087 3035 52 1 98,28% 

E. c) 3117 3038 79 1 97,46% 

E. d) 3147 3079 68 0 97,83% 

August-
septembrie 

2022 

E. a) 368 319 49 0 86,68% 

E. c) 404 337 67 2 83,42% 

E. d) 481 413 68 1 85,86% 

 

 2.7.1. Sesiunea iunie-iulie 2022 

Statistică rezultate finale 
 

 
 

 Comparativ cu anul 2021, rata de promovare a examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 

2022 a fost de 77,30% înregistrând o creștere cu 5,39% (rata de promovare a examenului național de bacalaureat 

fiind de 72,69%). 

Sesiunea 
iunie-iulie 

2022 
Înscriși Prezenți Reușiți 

Reușiți 
6-6,99 

Reușiți 
7-7,99 

Reușiți 
8-8,99 

Reușiți 
9-9,99 

Reușiți 
10 

Rată de 
promovare 

Promoția 
curentă 

3006 2939 2337 419 515 664 736 3 79,52% 

Promoția 
anterioară 

229 197 87 69 15 2 1 0 44.16% 

TOTAL 3235 3136 2424 488 530 666 737 3 77.30% 

 

 

70,00%

71,00%

72,00%

73,00%

74,00%

75,00%

76,00%

77,00%

78,00%

Rată de promovabilitate

2021 2022
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Situația numerică a candidaților care au obținut nota 10 pe probe 

- 22 de candidați au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română; 

- 202 de candidați au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului; 

- 214 candidați au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării. 

 

Statistici pe probele scrise (după etapa de soluționare a contestațiilor) 

Proba 
Total 
elevi 

Prezenți 
Note 
< 5 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 
Note 
de 10 

Rată de 
promovare 

E.a) 3087 3035 192 666 544 487 646 477 22 93,67% 

E.c) 3117 3038 362 391 320 356 563 843 202 88,08% 

E.d) 3147 3079 291 298 346 438 639 853 214 90,54% 
 

 

192; 6%

666; 22%

544; 18%

487; 
16%

646; 21%

477; 
16%

22; 1%
Proba E.a)

Note < 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 Note de 10
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2.7.2. Sesiunea august-septembrie 2022 

Statistică rezultate finale 

 
 

362; 12%

391; 13%

320; 10%

356; 12%
563; 18%

843; 28%

202; 7%
Proba E.c)

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

291; 
9%

298; 10%

346; 11%

438; 14%

639; 21%

853; 28%

214; 7%
Proba E.d)

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

32,00%

33,00%

34,00%

35,00%

36,00%

Rată de promovabilitate

2021 2022
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 Comparativ cu anul 2021, rata de promovare a examenului național de bacalaureat, sesiunea august-

septembrie 2022 a înregistrat o scădere de 1,45% (33,55% în 2022 față de 35% în 2021).  

Sesiunea 
august-

septembrie 
2022 

Înscriși Prezenți Reușiți 
Reușiți 
6-6,99 

Reușiți 
7-7,99 

Reușiți 
8-8,99 

Reușiți 
9-9,99 

Reușiți 
10 

Rată de 
promovare 

Promoția 
curentă 

531 449 144 126 14 2 2 0 32,07% 

Promoția 
anterioară 

187 153 58 50 7 0 1 0 37,91% 

TOTAL 718 602 202 176 21 2 3 0 33,55% 

 

Promovabilitate cumulată a examenului național de bacalaureat pe anul școlar 2021-2022 

 Înscriși Prezenți Reușiți 
Reușiți 
6-6,99 

Reușiți 
7-7,99 

Reușiți 
8-8,99 

Reușiți 
9-9,99 

Reușiți 
10 

Rată de 
promovare 

Promoția 
curentă 

3122 3030 2481 545 529 666 738 3 81,88% 

Promoția 
anterioară 

326 281 145 119 22 2 2 0 51,60% 

TOTAL 3448 3311 2626 664 551 668 740 3 79,31% 

 

 

400

176

21 2 3 0

Distribuția mediilor la Examenul Național de Bacalaureat, 
sesiunea-august-septembrie 2022 (după contestații)

Respinși Reușiți 6-6,99 Reușiți 7-7,99

Reușiți 8-8,99 Reușiți 9-9,99 Reușiți cu media 10

Categoria 1

Înscriși 3448

Prezenți 3311

Reușiți 2626

3448 3311
2626

0

1000

2000

3000

4000

Situația generală după ambele sesiuni ale examenului național 
de bacalaureat - 2022
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2.8. Examenele de certificare a calificării profesionale  
 

Procentul de promovabilitate la examenul de certificare profesională a absolvenților învățământului profesional 

și dual a fost de 99,90%. 

   

 Calificativele obținute în sesiunea iulie 2022 a examenului de certificare profesională, de către absolvenții 

învățământului profesional și dual, sunt următoarele: 

 

NUMĂR CANDIDAȚI 

Înscrişi Prezenţi 

Admiși 
Res- 
pinși 

Neprezen- 
tați 

Eliminați 
din 

examen 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

Excelent Foarte bine Bine 
Satisfă- 

cător 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

1051 381 1014 369 1013 369 506 232 319 100 163 31 25 6 1 0 37 12 0 0 

 

 Calificativele obținute în sesiunea august 2022 a examenului de certificare profesională, de către absolvenții 

învățământului profesional și dual, sunt următoarele: 

 

NUMĂR CANDIDAȚI 

Înscriși Prezenţi 

Admiși 

Respinși 
Nepre- 
zentați 

Eliminați 
din 

examen 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

Excelent 
Foarte 
bine 

Bine 
Satisfă- 

cător 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

38 14 34 12 34 12 7 3 16 4 10 5 1 0 0 0 4 2 0 0 

 

 Procentul de promovabilitate la examenul de certificare profesională a absolvenților învățământului liceal-filiera 

tehnologică a fost de 100%. 

 Calificativele obținute în sesiunea mai-iunie 2022 a examenului de certificare profesională, de către absolvenții 

învățământului liceal-filiera tehnologică, sunt următoarele: 

 

NUMĂR CANDIDAŢI 

Înscrişi Prezenţi Admişi 
Res- 
pinşi 

Neprezen- 
taţi 

Eliminaţi 
din 

examen 

    

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

din care cu calificativ:       

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

Excelent 
Foarte 
bine 

Bine Satisfăcător 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

1456 720 1413 703 1413 703 869 489 435 182 102 30 7 2 0 0 43 17 0 0 
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 Calificativele obținute în sesiunea august 2022 a examenului de certificare profesională, de către absolvenții 

învățământului liceal-filiera tehnologică, sunt următoarele: 

 

NUMĂR CANDIDAŢI 

Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezentaţi 
Eliminaţi 

din 
examen 

    

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 
din care cu calificativ:       

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

Excelent 
Foarte 
bine 

Bine 
Satisfă 
cător 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

63 21 58 21 58 21 26 15 22 3 9 3 1 0 0 0 5 0 0 0 

 

 Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a calificării absolvenților ciclului inferior al liceului, 

care au absolvit stagiile de pregătire practică, a fost de 100%. 

 Rezultatele statistice, din sesiunea mai 2022 a examenului, sunt următoarele: 

 

NUMĂR CANDIDAŢI 
Promovabilitate 

(%) Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi 
Eliminați din 

examen 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Urban Urban Rural Urban Rural 

1 42 1 38 0 4 1 38 0 0 0 0 100 100 

  

 Procentul de promovabilitate la examenele de certificare profesională a absolvenților învățământului 

postliceal a fost de 98,95%. 

Rezultatele statistice, din sesiunea februarie 2022, ale examenului sunt următoarele: 

 

NUMĂR CANDIDAŢI 
Promovabilitate 

(%) Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi 
Eliminați din 

examen 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Urban Urban Rural Urban Rural 

36 32 24 29 2 3 24 29 0 0 0 0 100 100 

  

 Rezultatele statistice, din sesiunea iulie 2022, ale examenului sunt următoarele: 

NUMĂR CANDIDAŢI 
Promovabilitate 

(%) Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi 
Eliminați din 

examen 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Urban Urban Rural Urban Rural 

97 64 89 55 8 9 89 55 0 0 0 0 100 100 
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Rezultatele statistice, din sesiunea august 2022, ale examenului sunt următoarele: 

NUMĂR CANDIDAŢI 
Promovabilitate 

(%) Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi 
Eliminați din 

examen 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Urban Urban Rural Urban Rural 

132 149 132 149 0 0 130 146 2 3 0 0 98,48% 97,99% 

 

 În județul Neamţ examenele de certificare a calificării profesionale de nivel 3, 4 și 5 s-au desfăşurat 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.S-au asigurat condițiile materiale, umane, sanitare pentru examen.  

 Comisia județeană a solicitat și a primit sprijinul IPJ Neamț, IJJ Neamț și DSP Neamț în vederea prevenirii și 

soluționării potențialelor probleme, dar nu s-au semnalat încălcări ale metodologiei și nici alte tipuri de probleme. 

 

 

2.9. Admiterea în învățământul liceal, profesional și dual pentru anul școlar 2022-2023 
 

Organizarea admiterii în clasa a IX-a s-a realizat în conformitate cu metodologiile și calendarele elaborate de 

Ministerul Educației privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, învățământul profesional de 

stat și învățământul dual, pentru anul școlar 2022-2023.   

În județul Neamț, admiterea în clasa a IX-a s-a organizat în 35 de unități de învățământ pentru învățământul 

liceal și în 22 de unități de învățământ pentru învățământul profesional și dual. 

 Admiterea absolvenților clasei a VIII-a s-a desfășurat pe cele 4182 de locuri, respectiv: 

-  170 de clase de învățământ de masă liceal, profesional și dual, aprobate prin planul de școlarizare pentru 

anul școlar 2022-2023, la clasa a IX-a. 

Dintre acestea, la învățământul liceal sunt 120 de clase, distribuite astfel: 

• 49,5 clase la filiera teoretică,  

• 19,5 clase la filiera vocațională  

• 51 de clase la filiera tehnologică.  

La învățământul profesional de masă au fost aprobate 47 de clase, iar la învățământul dual au fost 

aprobate 3 clase. 

După etapa I a admiterii computerizate au fost repartizați în învățământul liceal din județul Neamț 2515 

candidați, dintre care 2475 de candidați proveniți din județul Neamț și 40 de candidați proveniți din alte județe. De 

asemenea, 60 de candidați din județul Neamț au fost repartizați computerizat în alte județe. 

Au fost admiși, în etapele anterioare repartizării computerizate,406 de candidați la specializări vocaționale, 32 

de candidați în învățământul militar, 28 de candidați pe locurile speciale pentru candidații de etnie romă, 19 candidați 

pe locurile distinct alocate elevilor cu CES în învățământul de masă.  

Probele de aptitudini pentru accesul la filiera vocațională s-au organizat în 10 unități de învățământ din județ. 

Oferta de școlarizare pentru 2022-2023 a cuprins 14 specializări pentru învățământul vocațional pedagogic, sportiv, 

de artă și teologic. Probele s-au desfășurat după metodologia aprobată de Ministerul Educației, ce a fost publicată pe 

site-ul inspectoratului școlar și în toate unitățile de învățământ, la începutul anului. Spre deosebire de anii anteriori, 

elevii și părinții s-au prezentat fizic pentru înscrierea la liceele vocaționale la care au dorit să susțină probele de 

aptitudini, pentru oricare dintre specializările alese.  

Pentru liceele care organizează clase cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne, comisia de admitere 

județeană a organizat proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză, care s-a desfășurat la Colegiul Național 
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„Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț, conform calendarului admiterii, după metodologia aprobată de Ministerul Educației. 

Candidații care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru 

certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, au putut solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute 

la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă. 

În etapa a II-a a admiterii în clasa a IX-a, au fost repartizați de comisia județeană 15 elevi la învățământul liceal 

și 7 elevi la învățământul profesional. 

Învățământul profesional și dual s-a organizat în parteneriat cu agenții economici care solicită formarea 

profesională pentru calificări în domeniile active din județul Neamț. Astfel, toate unitățile de învățământ din județ, care 

au propus clase de învățământ profesional și dual, au încheiat contracte-cadru cu peste 120 de operatori economici 

pentru practica elevilor. 

La învățământul dual, în baza contractului de parteneriat cu operatorii economici, elevii beneficiază de 

susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin: bursa lunară, care se acordă suplimentar bursei din fonduri 

publice, având valoarea cel puțin egală cu aceasta; asigurarea transportului la și de la locul de practică; asigurarea 

unei mese zilnice la locul de practică; rechizite necesare pe perioada practicii; echipament de lucru; echipament de 

protecție; premii pentru stimularea performanței; examinări de medicina muncii și analize medicale obligatorii în 

vederea efectuării stagiului de pregătire practică. 

Consilierea elevilor de clasa a VIII-a și a părinților acestora cu privire la procesul admiterii s-a realizat atât la 

nivelul fiecărei clase, cât și individual, astfel încât toți cei implicați să poată parcurge pașii necesari pentru a ajunge în 

clasa a IX-a, acolo unde își doresc, dar corespunzător cu rezultatele la evaluarea națională și cele obținute pe parcursul 

învățământului gimnazial. În fiecare unitate de învățământ a fost numită o comisie de înscriere, care a organizat acțiuni 

de informare cu privire la organizarea admiterii, conform graficelor afișate. S-au organizat întâlnirile cu părinții și elevii 

de clasa a VIII-a, în perioada 16 mai - 3 iunie 2022, pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de 

școlarizare, iar în perioada 4-11 iulie 2022 s-au organizat acțiuni de completare a opțiunilor în fișele de înscriere la 

învățământul liceal. 
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CAPITOLUL III 
MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

 

3.1. Managementul resurselor umane 

3.1.1. Personal didactic. Norme. Statistici. 

Direcțiile de acțiune ale compartimentului managementul resurselor umane în anii școlari 2020–2021 și 2021-2022:  

• 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 2021-2022 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 

2021-2022 aprobată prin O.M.E.C. nr. 5991/12.11.2020, 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 2021, numărul total de posturi/norme, pe toate formele de finanțare, a fost 7272, fiind 

suplimentat, începând cu 1 noiembrie 2021, cu 20 norme, județul Neamț având alocat un număr total de 7292 norme 

astfel:  

 2020 - 2021 2021 - 2022 Procent față de anul anterior  

Norme personal didactic de predare  5003,36  5013,53 100,2% 

Norme personal didactic - auxiliar  849,25  844,25 99,41% 

Norme personal nedidactic  1439,39  1434,14 99,63% 

Total norme  7292  7291,92 99,99% 
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 a. Numărul posturilor didactice de predare pe tipuri de finanțare 

 

Total norme didactice: 5013,53. 

a. Numărul posturilor didactice de predare și tipuri de finanțare 

Tip finanțare  Total posturi didactice   

2020-2021 

Procent  Total posturi didactice   

2021-2022 

Procent   

Consiliul local  4637,36  92,68%  4645,53 92,66%  

Consiliul județean  259  5,18%  260 5,19%  

Ministerul Educației  107  2,14%  108 2,15%  
 

 

 b. Titulari și suplinitori 

Situația încadrării normelor cu personal didactic care are încheiat un contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată (titular) sau care a încheiat un 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  

2020-2021 
Total 

2021-2022 
 

Titulari încadrați în norma de bază  3739,43  3644,46  

Titulari (plata cu ora)  388,97  386,24  

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  

12,07  4  

 

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

53,69  93,21  

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

545,10  507,49  

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

66,76  115,57  
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Norme/posturi didactice  
Total  

2020-2021 
Total 

2021-2022 
 

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

54,79  59,13  

Personal didactic calificat asociat / pensionat  75,39  95,37  

Cu studii superioare în alt domeniu decât cel corespunzător postului didactic  39,09  69,76  

Studenți, în curs de calificare  17,27  12,65  

Studii medii  10,80 14,43  

Total  5003,36 5013,53  
 

Număr cadre didactice calificate/ necalificate/ în curs de calificare  

Statut cadre didactice  

Total posturi 

didactice   

2020-2021 

Procent  

Total posturi 

didactice   

2021-2022 

Procent  

 

Cadre didactice calificate  4936,2  98,65 4916,69 98,07  

Cadre didactice fără studii 
corespunzătoare postului  49,89  1,00 84,19 1,68 

 

Cadre didactice în curs de 
calificare  

17,27  0,35 12,65 0,25  

 

Concluzie:  

Se menține ponderea personalului didactic titular, cu norma de bază sau încadrați în regim de 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 2020-2021 

Nr. norme  - 
plata cu ora  

Total norme/posturi 
didactice 2021-2022 

Nr. norme  - 
plata cu ora  

5003,36 528,35 5013,53  551,96 

Concluzie:  

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

pensionărilor pe parcursul anului școlar.  

 

 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, dintre 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).  
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Situația statistică pe tranșe de medii:  

Anul  
P

re
ze

n
ți

  

 R
et

ra
și

 

A
b

se
n

ți
 

E
lim

in
aț

i/l
u

c

ră
ri

 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%  

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

2022  604 47 0 1 301 54,14 170 30,57 85 15,29% 

 

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 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 30 august 2022 s-au înscris – 223 candidați (114 cadre didactice calificate, 109 cadre fără 

studii corespunzătoare postului).   

 

Situația statistică pe tranșe de medii:  

Anul  Concurs   

În
sc

ri
și

 

 P
re

ze
n

ți
 

E
lim

in
aț

i/l

u
cr

ăr
i 

an
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%  

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%  

2022 
SC  114 107 7 53 49,53% 50 46,73% 4 3,74% 

SN  109 99 10 67 67,68% 31 31,31% 1 1,01% 

 

Concluzie:  

Constatăm o scădere a numărului de candidați participanți la concursul județean și o creștere la testarea 

candidaților fără studii corespunzătoare postului, cu o creștere a procentului mediilor de peste 5, în anul 2022, față de 

2021. 

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

 

Nivel/unități conexe  

 

2020-2021 

Raport  

2021-2022 

Raport  Număr 
elevi  

Număr 

norme/posturi  

didactice de 
predare  

Număr 
elevi  

Număr 

norme/posturi  

didactice de 
predare  

Preșcolar  12016  638  18,83  10994 630,56 17,44 
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Nivel/unități conexe  

 

2020-2021 

Raport  

2021-2022 

Raport  Număr 
elevi  

Număr 

norme/posturi  

didactice de 
predare  

Număr 
elevi  

Număr 

norme/posturi  

didactice de 
predare  

Primar  21035  1220  17,24  19473 1241,81 15,68 

Gimnazial  17761  1412,96  12,57  16748 1432,66 11,69 

Liceal  15334  992  15,46  13437 940,43 14,29 

Învățământ 
profesional  3542  312,29  11,34  2933 318,97 9,19 

Postliceal  1634  61,29  26,66  785 53,10 14,78 

Învățământ special  429  259  1,66  476 260 1,83 

Total   71751 4895,54 14,66  64846 4877,53 13,29 

Palate și cluburi ale 
copiilor  

5035  39  129,10  4956 51 97,17 

C. S. Școlar  1490  32  46,56  1503 42,50 35,36 

Total 2  6525  71  91,90  6459 93,50 69,08 

  

Raportul mediu număr elevi/număr norme/posturi didactice este de13,29 pentru anul școlar 2021-2022, respectiv 

14,66 pentru 2020-2021. Se înregistrează valori mici la:   

✓ clasele din învățământul special; 

✓ clasele de nivel profesional. 

 

3.1.2. Personal didactic auxiliar. Statistici 

Total norme didactic-auxiliar: 844,75, cifra reprezentând o ușoară scădere a numărului de posturi didactice 

auxiliare față de anul școlar 2020-2021. De menționat faptul că un procent semnificativ sunt posturi vacante. 

Comparativ cu anul școlar 2020-2021 datele sunt următoarele:  

 

Sursa de 
finanțare 

2020-2021 2021-2022 

Total Urban Rural Total  Urban  Rural  

Consiliile locale  715,25  433,25  282,00  710,25 424,25 305,50 

Consiliul  

Județean  
117,5  99,50  18,00  117,50 99,5 18 

Ministerul  

Educației  
16,50  15,00  1,50  16,5 15 1,5 

Total  849,25  547,75  301,5  844,75 538,75 305,50 

 

Raportul dintre numărul de norme - personal didactic și numărul de norme - personal didactic auxiliar este de 

5,93, în anul școlar 2021-2022 față de 5,89 în anul școlar 2020-2021.   
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3.1.3. Personal nedidactic. Statistici. 

Total norme nedidactic: 1434,14, cifra reprezentând-o creștere cu 1,03% a numărului de posturi față de anul 

școlar 2020-2021.  

 

Comparativ cu anul școlar 2020-2021, datele sunt următoarele:  

Sursa de 
finanțare 

2020-2021 2021-2022 

Total Urban Rural Total Urban Rural 

Consiliile 
locale  

1289,39  731,00  558,39  1305,14 734 571,14 

Consiliul  

Județean  
100,50  76,50  24,00  100,5 76,5 24 

Ministerul  

Educației  
29,5  29  0,50  28,5 28 0,5 

Total  1419,39  836,5  582,89  1434,14 838,5 595,64 

 

Raportul dintre numărul de norme - personal didactic și numărul de norme personal nedidactic  este de 3.49 

în anul școlar 2021-2022 față de 3,52 în anul școlar 2020-2021.  

 

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, 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 și modul de ocupare al acestora 

 

În perioada 2011-2022, numărul directorilor și al directorilor adjuncți a scăzut de la 211 la 196, după cum 

constatăm din graficul următor. 
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Centralizator personal de conducere unități de învățământ de masă, conexe și special la 1 septembrie 2021 

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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A. Situația încadrării unităților școlare cu directori 

 

 La începutul anului școlar 2021-2022, 196 cadre didactice, care au dovedit în timp competență profesională și 

managerială, au fost numite în funcții de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din județul Neamț, 

prin detașare în interesul învățământului, până la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director/director 

adjunct (137 cadre didactice au fost numite în funcția de director și 59 în funcția de director adjunct).  

Directori și directori adjuncți în unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

din județul Neamț, la data de 01.09.2021 

 

B. Personal de conducere din învățământul particular  

  În județul Neamț existau, la începutul anului școlar 2021-2022, 16 unități de învățământ particular, a căror 

conducere a fost asigurată de către 16 directori și 2 directori adjuncți. 

 

3.2.2. Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, sesiunea 2021 

  Prima sesiune a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct s-a desfășurat în 

perioada 14 septembrie-22 decembrie 2021, în conformitate cu Ordinul nr. 4597/06.08.2021 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Calendarul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (Anexa 8 la metodologie), procedurile elaborate de către Ministerul 

Educației pentru desfășurarea acestui concurs și modificări sau completări la metodologie. Au fost constituite comisiile 

prevăzute de metodologie și au fost parcurse toate etapele concursului. Din aceste comisii, au făcut parte inspectorii 

din compartimentul Management instituțional, Managementul resurselor umane, dar și alți inspectori din cadrul 

Inspectoratului Școlar Județean Neamț, profesori metodiști din județ, informaticieni, secretari. 

  Situația posturilor ocupate în urma primei sesiuni a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/ director 

adjunct a fost următoarea: 

 

137

59

Directori Directori adjuncți
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Funcții vacante înainte de concurs 

Directori 135 

Directori adjuncți 57 

Total 192 

Funcții ocupate prin concurs, 

 după sesiunea septembrie-decembrie 2021 

Directori 102 

Directori adjuncți 40 

Total 142 

Funcții vacante după concurs,  

sesiunea septembrie-decembrie 2021 

Directori 33 

Directori adjuncți 17 

Total 50 

 

 
Funcții de director ocupate/vacante după  desfășurarea concursului,  

sesiunea septembrie-decembrie 2021 

 
Funcții de director adjunct ocupate/vacante după  desfășurarea concursului,  

sesiunea septembrie-decembrie 2021 

102

33

Funcții ocupate prin concurs Funcții rămase vacante

40

17

Funcții ocupate prin concurs Funcții rămase vacante
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Funcții de director și director adjunct ocupate/vacante după  desfășurarea concursului,  

sesiunea septembrie-decembrie 2021 

 

3.2.3. Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 

 Sesiunea a doua a concursului pentru ocuparea funcțiilor rămase vacante după prima sesiune s-a desfășurat în 

perioada ianuarie-aprilie 2022, în conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru 

ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 Dintre cele 53 de funcții vacante, 34 au fost funcții de director, iar 19 au fost funcții de director adjunct. În urma celei 

de-a doua sesiuni a concursului, au rămas 15 funcții vacante de director și 9 funcții vacante de director adjunct în 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Neamț. 

 

Funcții vacante înainte de concurs 

Directori 34 

Directori adjuncți 19 

Total 53 

Funcții ocupate prin concurs, 

 după sesiunea ianuarie-aprilie 2022 

Directori 19 

Directori adjuncți 10 

Total 29 

Funcții vacante după concurs,  

sesiunea ianuarie-aprilie 2022 

Directori 15 

Directori adjuncți 9 

Total 24 

 

142

50

Funcții ocupate prin concurs Funcții rămase vacante
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Funcții de director ocupate prin concurs/vacante după sesiunea ianuarie-aprilie 2022 

 

 
Funcții de director adjunct ocupate prin concurs/vacante după sesiunea ianuarie-aprilie 2022 

 

 
Funcții de director și director adjunct ocupate prin concurs/vacante după sesiunea ianuarie-aprilie 2022 

 

19

15

Funcții ocupate prin concurs Funcții rămase vacante

10

9

Funcții ocupate prin concurs Funcții rămase vacante

29

24

Funcții ocupate prin concurs Funcții rămase vacante



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

51 

3.2.4. Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, sesiunea iunie-octombrie 2022 

 Sesiunea a treia a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct s-a desfășurat în 

perioada iunie – octombrie 2022. Pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, au fost postate, ca și în cazul 

celorlalte sesiuni ale concursului, documentele utile candidaților, pentru concursul de ocuparea funcțiilor vacante: 

metodologii, proceduri, lista funcțiilor vacante, documente necesare înscrierii etc. 

 

Structura funcțiilor de conducere din rețea școlară a județului Neamț,  

la 31 august 2022, după modul de ocupare al postului 

Personal de conducere din unitățile de 

învățământ cu concurs 

Personal de conducere din unitățile de 

învățământ cu detașare în interesul 

învățământului 

Directori/directori 

adjuncți 

Directori Directori 

adjuncți 

Directori/directori 

adjuncți 

Directori Directori 

adjuncți 

164 116 48 29 21 8 

84,97% 84,67% 85,71% 15,03 15,33% 14,29% 

 

 
 

3.2.5. 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 2022, 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. 
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Structura funcțiilor de conducere ocupate în unitățile de 
învățământ de stat, la 31 august 2022

Total directori/directori adjuncți cu concurs pentru ocuparea postului vacant

cu detașare în interesul învățământului
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Au fost realizate 247 de evaluări ale cadrelor didactice care au îndeplinit funcția de director/director adjunct în 

anul școlar 2021-2022, fiind acordate 247 de calificative „Foarte bine”. 

 

 
Distribuția punctajelor acordate la evaluarea activității manageriale  

a directorilor/directorilor adjuncți în anul școlar 2021-2022 

 

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 constatat existența contractelor încheiate și derulate cu agenții economici, cu ONG-uri și cu alte 

organizații privind derularea proiectelor, dar 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 2021-2022. 
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3.2.6. 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 național 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 

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 
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3.2.7. Transparența decizională - activitatea Consiliului de Administrație, 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, 13, 

dintre 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 

Validarea raportului de activitate  

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 

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 
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Nr. 

crt. 
Luna Tema activităților 

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 și avizarea proiectelor de încadrare şi a ofertei de posturi didactice/catedre 

vacante 

6 Februarie 

Organizarea 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 

Analiza absenteismului și 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 

Organizarea examenului de titularizare 

Organizarea examenului de definitivat 

11 Iulie 

Validarea comisiilor de certificare a competenţelor 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 redactate 

procese-verbale. 
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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 
2021-2022 
 
Rolul programelor de formare în dezvoltarea competențelor 
metodice și științifice a cadrelor didactice 
 
Acțiuni desfășurate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean 
Neamț  în vederea aplicării Ordinului pentru aprobarea 
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ 
instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2 (ME nr. 5.196 din 3 septembrie 2021 și MS nr. 
1.756 din 3 septembrie 2021) 
 
Proiecte implementate in școlile din județul Neamț/ 
Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea dotării cu 
tablete și echipamente IT pentru facilitarea accesului elevilor 
la educație in condiții de criza sanitară. 
 
Derularea Programului național pilot de tip „Școală după 
școală" in unitățile de învățământ din județul Neamț 

Regulamentul Consiliului Consultativ 
 
 

Planul managerial al ISJ Neamţ 
pentru anul şcolar 2021-2022 

 
 
Catalogul programelor de formare 
al Casei Corpului Didactic Neamț, 

2021-2022 
 
 
 

Raport de activitate 
 
 

 
 

Raport privind obiectivele vizate și 
activitățile desfășurate în cadrul 

proiectelor cu finanțare comunitară 
 
 
 Raport prezentat de compartimentul 

curriculum 

Semestrul 
al II-lea 

Prezentarea Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-
2023 
 
Dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera 
didactică, prin sistemul de pregătire și obținere a gradelor 
didactice. 
 
 
Implementarea Planului Teritorial 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, în anul școlar 
2021-2022 

 
Impactul proiectelor europene implementate în unitățile de 
învățământ nemțean, în anul școlar 2021-2022, asupra 
calității procesului educațional și rezultatelor la examenele 
naționale. 

Planul de şcolarizare pentru anul 
şcolar 2022-2023 

 
Informare privind numărul cadrelor 
didactice cuprinse în demersul de 

dezvoltare profesională prin obținerea 
de grade didactice/analiză 

comparativă 
 

Raport inspector activitate 
extrașcolară 

 
 
 

Raport privind obiectivele vizate și 
activitățile desfășurate în cadrul 

proiectelor cu finanțare comunitară, în 
anul școlar 2021-2022. 

 

Consiliul Consultativ al ISJ Neamț funcționează în baza deciziei 3192/27.10.2021, ulterior realizându-se 

modificarea și completarea acestuia prin decizia 1458/21.05.2022 și are următoarea componență: 
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- Inspectori școlari – 8 

- Director CCD – 1 

- Director CJRAE - 1 

- Directori unități de învățământ – 9 

- Reprezentanți parteneri educaționali – 6 

- Reprezentanți sindicat – 1 

- Reprezentanți elevi – 1 

 

 

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 și 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 
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echilibrat toate zonele județului. 

 

 

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.). 

 

Componența Consiliului Consultativ al directorilor de școli din județul Neamț, semestrul al II-lea,  

anul școlar 2021-2022 

26%

26%26%

22%

Structura Consiliului consultativ al directorilor

Inspectori școlari din 
compartimentul Management 
instituțional

Directori ai unităților de 
învățământ gimnazial

Directori ai unităților de 
învățământ de nivel 
liceal/postliceal, care au și clase 
de gimnaziu

Directori ai unităților de 
învățământ de nivel 
liceal/postliceal

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Unitatea școlară 

1 Prof. Păiuș Dana Lăcrămioara ISJ Neamț, inspector școlar general adjunct management - Președinte 

2 Prof. Albu-Iacob Cristina ISJ Neamț, inspector școlar pentru management instituțional 

3 Prof. Bălan Ion ISJ Neamț, inspector școlar pentru management instituțional 

4 Prof. Moroșanu Cezarina ISJ Neamț, inspector școlar pentru management instituțional 

5 Prof. Preda Elena ISJ Neamț, inspector școlar pentru management instituțional 

6 Prof. Roman Ioan-Romeo ISJ Neamț, inspector școlar pentru management instituțional 
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Consiliul Consultativ al Directorilor este organ de specialitate, având în principal următoarele atribuţii: 

- dezbate principalele aspecte legate de managementul unităţilor de învăţământ şi propune soluţii pentru 

eficientizarea managementului şcolar sau eliminarea disfuncţiilor identificate; 

- face propuneri şi stabileşte tematica şi graficul de desfăşurare a activităţilor metodice pentru directori, pe 

niveluri de învățământ şi zone ale judeţului; 

- sprijină activităţile metodice stabilite, atât în ceea ce priveşte acţiunile specifice, cât şi constituirea fondului 

documentar; 

- sprijină colaborarea cu parteneri educaţionali în vederea desfăşurării activităţilor propuse; 

- înaintează propuneri pentru întocmirea graficului de activităţi al compartimentului Management instituțional; 

- dezbate și propune fișele de autoevaluare pentru acordarea gradaţiilor de merit; 

- elaborează 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.); 

- îndeplineşte operativ în limitele prevederilor legale orice alte sarcini din partea I.S.J.; 

- participă la activităţile metodice ale directorilor și alte activităţi organizate de I.S.J.; 

- aprobă, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, deciziile. 

  
Tematica ședințelor Consiliului consultativ al directorilor unităților de învățământ preuniversitar din județul 

Neamț, an școlar 2021-2022 

Semestrul Tematica Documente supuse dezbaterii 

 
 
 

1. Planificarea activităților de cerc pedagogic în 
anul școlar 2021-2022 
noiembrie 2021 

1. Proiectul graficului de organizare a cercurilor 
pedagogice ale directorilor și directorilor 
adjuncți ai unităților de învățământ 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Unitatea școlară 

7 Prof. Chelaru Constanța Colegiul Național „Gheorghe Asachi”,  Municipiul Piatra-Neamț 

8 Prof. Iorga Ioana Roxana Colegiul Național „Roman-Vodă”,  Municipiul Roman 

9 Prof. Margine Adina-Raluca Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Orașul Târgu-Neamț 

10 Prof. Niculae Livia-Marinela Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”,  Municipiul Piatra-Neamț  

11 Prof. Mititelu Cristodor-Radu Colegiul Tehnologic „Spiru-Haret”,  Municipiul Piatra-Neamț 

12 Prof. Munteanu Carmen Școala Gimnazială nr. 5,  Municipiul Piatra-Neamț 

13 Prof. Apetrei Gheorghe Colegiul Tehnic „Ion Creangă,” Orașul Târgu-Neamț 

14 Prof. Mihoc Maria Mirela Colegiul Tehnic „Petru Poni”,  Municipiul Roman 

15 Prof. Nastasă Nicoleta Școala  Gimnazială  „Vasile Alecsandri”,  Municipiul Roman 

16 Prof. Bîrzu Brândușa Iulia Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache", Municipiul Roman 

17 Prof. Simionel Teodora Școala  Gimnazială  nr. 8,  Municipiul Piatra-Neamț 

18 Prof. Constantin Cristinel-

Veniamin 

Şcoala Gimnazială „Ioan Grigore Teodorescu", Sat Ruseni, Comuna 

Borleşti 

19 Prof. Mîțu Daniela  Școala  Gimnazială „Iulia Hălăucescu”, Comuna Tarcău 

20 Prof. Lezeu Alexandru Liceul Tehnologic „Vasile Sav”,  Municipiul Roman 

21 Prof. Amariei Vasile Liceul „Mihail Sadoveanu”, Comuna Borca 

22 Prof. Apachiței Liliana Școala Profesională Specială, Comuna Ștefan cel Mare 

23 Prof. Stoian Maria-Ramona Școala  Gimnazială „Carmen Sylva”, Comuna Horia 
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Semestrul Tematica Documente supuse dezbaterii 

 
I 

 
 
2. Fundamentarea Proiectului Planului de 
școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 
decembrie 2021-ianuarie 2022 

preuniversitar din județul Neamț, 2021-2022 
 
2. Structura și tendințele de evoluție a 
populației școlare pe grupe de vârstă și zone 
ale județului 
  

 
 
 
 

II 

1. Realizarea proiectului de încadrare pentru anul 
școlar 2022-2023 februarie 2022 
 
2. Organizarea activității de evaluare a directorilor 
și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat care participă la concursul 
pentru obținerea gradației de merit 
aprilie 2022 

1. Metodologia de mobilitate a personalului 
didactic, 2022-2023 
 
2. Metodologia de acordare a gradației de 

merit, sesiunea 2022 
 
 
 

 
 

3.3. Dezvoltarea resurselor umane 

3.3.1. Diagnoza  

În anul școlar 2021-2022, formarea continuă a cadrelor didactice din județul Neamț a vizat direcțiile strategice 

și obiectivele propuse în planul managerial și a răspuns strategiei Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru 

componenta Dezvoltarea resurselor umane. 

Direcțiile strategice de coordonare a activității privind dezvoltarea resurselor umane în anul școlar 2021-2022 

au fost: 

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

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

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

de învățământ ale județului. 

 

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

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

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

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

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

de inspectoratul şcolar în colaborare cu  Casa Corpului Didactic; 

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

grupurilor de unităţi şcolare, respectiv prin cercuri pedagogice; 

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

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

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

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

urmărite pe parcursul anului școlar 2021-2022, au fost: 

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

• identificarea nevoii de formare continuă a cadrelor didactice; 
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• consilierea cadrelor didactice în vederea accesului la programele de formare ce corespund nevoilor identificate 

în sistem și nevoilor de dezvoltare profesională; 

• 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 învăţământ; 

• 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 inspecţiilor 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 conducerilor unităților școlare din județ cu privire la formarea şi dezvoltarea 

resurselor umane. 

 

Analiza SWOT a activității în anul școlar 2021-2022 (extras): 

Puncte tari: Puncte slabe: 

• numărul mare de cadre didactice care participă la etapele 

evoluției în carieră prin grade didactice (687 de cadre didactice 

înscrise) și la definitivarea în învățământ (161 de cadre 

didactice înscrise); 

• rezultatele bune ale candidaților la examenele pentru obținerea 

definitivatului și gradelor didactice I și II; procentul de 

promovabilitate pentru candidații care au susținut definitivatul în 

sesiunea 2022 este 73,48% iar pentru candidații care au 

finalizat etapele obținerii gradelor I și II este de peste 85%; 

• adaptarea rapidă a cadrelor didactice la modalitatea de 

susținere online a lucrărilor pentru obținerea gradului I; 

• existența canalelor de comunicare funcționale pentru 

informarea cadrelor didactice și diseminarea în toate unitățile 

de învățământ a precizărilor metodologice actualizate privind 

definitivarea în învățământ, evoluția în carieră prin grade 

didactice, formarea continuă la nivel județean și local; 

• identificarea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice 

în colaborare cu Casa Corpului Didactic Neamț; 

• asigurarea înscrierii cadrelor didactice la definitivat și gradele 

didactice I și II, în conformitate cu metodologiile în vigoare; 

• constituirea copului de metodiști ai inspectoratului școlar pentru 

anul școlar 2021-2022, cu un număr de 372 de membri; 

• organizarea, coordonarea și monitorizarea activității corpului de 

metodiști ai inspectoratului școlar în condiții de legalitate; 

• organizarea și desfășurarea etapelor de înscriere a cadrelor 

didactice la examenul național de definitivare în învățământ, la 

gradul II și gradul I;  

• preocuparea scăzută a directorilor de a valorifica 

rezultatele activității de control şi evaluare a 

cadrelor didactice, de a promova, stimula și 

susține participarea la programe şi acțiuni de 

formare continuă prin ISJ, CCD şi alți furnizori de 

programe de formare ce răspund punctelor slabe 

identificate la nivelul activității didactice din 

unitatea de învățământ; 

• portofoliile de formare profesională ale unor cadre 

didactice ilustrează competențe şi certificări 

nereprezentative pentru nevoile de formare ale 

acestora; parcurgerea unor programe de formare 

în funcție de oferta furnizorilor și de facilitățile 

oferite fără a lua în calcul nevoia efectivă de 

formare a cadrelor didactice; 

• insuficienta dezbatere în comisiile metodice a 

problemei managementului clasei de elevi în  

condițiile învățării centrate pe elev, a activităților 

individualizate sau organizate pe grupe, a 

exersării autoevaluării sau utilizării standardelor 

de evaluare şi a criteriilor unitare de notare; 

• lipsa de motivare a cadrelor didactice – mentori 

de a se implica în dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice debutante; 

• un procent de 10% din cadrele didactice aflate pe 

parcursul evoluției în carieră prin grade didactice 

renunță sau amână etapele de perfecționare, 



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

62 

• repartizarea inspecțiilor curente și speciale pentru obținerea 

gradelor didactice și a inspecțiilor speciale pentru definitivat și 

întocmirea delegațiilor către metodiști; 

• transmiterea la timp, conform calendarului național, către 

DPPD-uri din centrele universitare, conform calendarului, a 

dosarelor candidaților înscriși la examenele de acordare a 

gradelor didactice; 

• planificarea şi monitorizarea inspecțiilor curente şi speciale; 

• diseminarea în teritoriu a informațiilor privind ofertele de 

formare continuă primite de la furnizori; 

• numărul mare de cadre didactice participante la activitățile de 

formare continuă organizate la nivelul unităților de învățământ 

și la nivel județean, la forme de perfecționare variate: seminarii, 

simpozioane județene, naționale şi internaționale, conferințe, 

sesiuni de comunicări 

• existența în majoritatea unităților de învățământ a unui nucleu 

de cadre didactice cu experiență în organizarea și îndrumarea 

metodică a debutanților și în transmiterea valorilor şi tradițiilor 

școlii; 

• o buna comunicare şi inter-relaţionare a inspectorilor școlari cu 

unitățile de învățământ și cu echipele manageriale pe teme 

privind dezvoltarea resurselor umane; 

• oferta variată de programe de formare a Casei Corpului 

Didactic Neamț, ce răspunde nevoilor de formare identificate; 

• în planul de dezvoltare instituțională şi în planul managerial al 

directorilor de şcoli sunt stabilite obiective, responsabilități şi 

termene de realizare care vizează dezvoltarea profesională/ 

formarea continuă a cadrelor didactice prin diferite forme;  

• activitatea de dezvoltare profesională în colective metodice 

este organizată conform OM 5561/2011 cu modificările și 

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

• cadrele didactice sunt corect informate, consiliate şi ajutate în 

demersul lor de a se înscrie la examenele de obținere a 

definitivării în învățământ și a gradelor didactice; 

• în  majoritatea unităților de învățământ în care s-au desfășurat 

inspecții școlare în anul școlar 2019-2020,  activitatea de 

planificare, proiectare şi organizare a colectivelor metodice 

reflectată de documentele verificate  dovedește 

responsabilitate din partea cadrelor didactice şi o monitorizare 

eficientă din partea directorului; 

• în majoritatea școlilor există baza de date necesară evidenței 

creditelor profesionale transferabile ale cadrelor didactice; 

• implicarea motivată a cadrelor didactice în activitățile comisiilor 

metodice a favorizat calitatea acestora şi, în multe cazuri, a 

determinat dimensiunea interactivă; 

• existența în județul Neamț a unei echipe de formatori naționali, 

regionali şi locali, mentori şi metodiști. 

preponderent din motivul inconsecvenței asumării 

propriei dezvoltări profesionale. 
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Oportunități: Amenințări: 

• oferta de programe de formare acreditate și avizate existentă la 

furnizorii de formare și CCD; 

• o bună relaționare cu Departamentele pentru Pregătirea 

Personalului Didactic din cadrul centrelor de perfecționare din 

țară; 

• parteneriate încheiate cu instituții şi agenți economici (AJOFM, 

Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură, Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord-Est) sprijină actualizarea 

competențelor cadrelor didactice în acord cu realitatea socio-

economică a zonei; 

• cuprinderea în bugetul unităților școlare a fondurilor pentru 

formarea continuă, cu gestionarea directă de către acestea, în 

funcție de nevoile identificate. 

• resurse financiare insuficiente alocate dezvoltării 

profesionale și formării continue prin bugetele 

locale; 

• costurile mari ale programelor de formare 

acreditate, care limitează drastic accesul cadrelor 

didactice la acestea; 

• scăderea populației școlare care determină  

mișcări  ale cadrelor didactice şi modificarea 

anuală a colectivelor de cadre didactice, a 

responsabililor colectivelor metodice şi a 

responsabililor cu formarea continuă. 

 
 

3.3.2. Definitivarea în învățământul preuniversitar 

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

licee pedagogice, efectuarea stagiului practic de un an la catedră și promovarea probelor examenului național de 

definitivare în învățământ. Promovarea acestuia reprezintă condiția obligatorie ca o persoană să poată dobândi titlul 

de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar. 

În anul școlar 2021-2022, 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 

desfăşurare a examenului naţional pentru definitivarea în învățământul preuniversitar şi a OME nr. 5239/2021 privind 

aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul școlar 

2021-2022. 

În perioada 16.09-29.10.2021, s-au înscris și s-au înregistrat în aplicația națională pentru definitivat 161 de 

cereri, în vederea participării la examenul de definitivare în învățământ.  

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

metodiștilor, precum și planificarea susținerii celor două inspecții. În semestrul I, au fost susținute 143 de inspecții de 

specialitate pentru obținerea definitivatului, 3 candidați fiind retrași. În semestrul al II-lea, au fost susținute 147 de 

inspecții. 

 

Nr. candidați 
înscriși 

Nr. cereri 

invalidate 
Nr. candidați 

validați 

Nr. candidați 
retrași la etapele 

eliminatorii 

Număr total inspecții definitivat:  Număr 
candidați 

validați după 
etapa 

eliminatorie 

Nr. inspecții 

efectuate în 

semestrul I 

Nr. inspecții 
efectuate în 

semestrul al II-lea 

161 0 161 14 147 150 146 

 
La proba scrisă a examenului, au fost înscriși 146 de candidați care au întrunit condițiile de participare conform 

legislației în vigoare. Dintre aceștia, 6 candidați au absentat şi 8 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 

2022, sunt următoarele: 
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Nr. candidați 

cu drept de 

participare la 

proba scrisă 

Prezenți Absenți Retrași Eliminați 
Nr. teze 

evaluate 
Admiși Respinși 

Procent 

promovab. 

Nr. 

discipline 

146 140 6 8 0 132 97 35 73,48% 24 

 

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

✓ 10   2 candidați (1,5%) 

✓ 9-9,99:    30 de candidați (22,72%) 

✓ 8-8,99:    65 de candidați (49,24%) 

✓ 7-7,99:    19 candidați (14,39%) 

✓ 6-6,99:    11 candidați (8,33%) 

✓ 5-5,99:    4 candidat (3%) 

✓ note mai mici decât 5: 1 candidat (0,7%) 

Comparativ cu sesiunea anterioară de examen, procentul de promovabilitate a crescut cu 1,48 puncte 

procentuale; de asemenea, se constată că, în sesiunea curentă, există un singur candidat cu media mai mică decât 5, 

iar în sesiunile anterioare au fost mai mulți 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).  

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 

146 
1 4 11 19 65 30 2 

0,7% 3% 8,33% 14,39% 49,24% 22,72% 1,5% 
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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% și este în 

creștere față de anul anterior: 

 

 

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 70,80%, iar județul Neamț, cu 73,48% se situează peste 

medie, cu 3 puncte procentuale. 

Trebuie menționat că, la rezultatul examenului, a contribuit și faptul că în perioada mai-iunie 2022 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 grade 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 inspectorii responsabili 

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; popularizarea în toate unitățile de învățământ a 

materialelor privind cadrul legislativ privind evoluția în carieră prin grade didactice; 

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

carieră; 

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

didactice, echivalării doctoratului; 

• rezolvarea cererilor de amânare şi prelungire a perioadei de susținere a probelor pentru cadrele didactice cu 

situații speciale; 

• relaționarea cu centrele de perfecționare din sistemul universitar şi preuniversitar. 

În perioada octombrie-decembrie 2021, 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 2021-2022 este următoarea: 
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Gradul didactic Sesiunea/ 
Seria 

Număr candidați  
aprobați/validați 

I 2022-2024 98 candidați 

2023-2025 85 candidați 

II 2023 81 candidați 

2024 95 candidați 

2022 (reînscriși) 21 candidați 

Echivalare doctorat cu gradul I 2022 1 

Total 381 candidați 

 
S-a întocmit baza de date a cadrelor didactice aflate pe parcursul evoluției în carieră prin grade didactice în 

anul școlar 2021-2022, care cuprinde:  

Gradul didactic Etapa/tipul inspecției Sesiunea/Seria Nr. cadre didactice  

Gradul II 

Inspecție curentă 1 Sesiunea 2024 95 

Inspecție curentă 2 Sesiunea 2023 81 

Inspecție specială Sesiunea 2022 141 

Gradul I 

Inspecție curentă 1 Seria 2023-2025 85 

Colocviu Seria 2022-2024 98 

Inspecție curentă 2 Seria 2021-2023 73 

Inspecție specială Seria 2020-2022 113 

Echivalare doctorat 

cu gradul I 
Inspecție specială Sesiunea 2022 1 

   TOTAL 687 

 

De asemenea, s-a realizat planificarea inspecțiilor curente și speciale care se susțin în semestrul al II-lea, 

conform aceluiași ordin. 

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

metodiștilor în efectuarea inspecțiilor din semestrul I, cu privire la aplicarea Procedurii 139 pentru desfășurarea 

inspecțiilor online. A fost monitorizată efectuarea inspecțiilor efectuate până pe 14 ianuarie 2022, 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 2021-2022 este:  

Tipul inspecției Perioada susținerii 
Număr inspecții 

efectuate 2020-2021 

Inspecția curentă nr.1, gradul II, sesiunea 2024 1 decembrie 2020 – 31 mai 2021 94 

Inspecția curentă nr. 2, gradul II, sesiunea 2023 1 noiembrie 2020 – 31 mai 2021 81 

Inspecția specială, gradul II, sesiunea 2022 1 noiembrie 2020 – 31 mai 2021 139 

Inspecția curentă nr.1, gradul I, seria 2022-2024 1 decembrie 2020 – 31 mai 2021 84 

Inspecția curentă nr. 2, gradul I, seria 2020-2022 1 noiembrie 2020 – 31 mai 2021 73 

Inspecția specială, gradul I, seria 2019-2021 1 noiembrie 2020 – 31 mai 2021 130 

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

Total inspecții grade didactice I și II 602 
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3.3.4. Organizarea corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Neamț 

 

În conformitate cu Nota ME nr. 33207/21.09.2021, constituirea corpului de metodiști ai inspectoratului școlar 

în anul școlar 2021-2022 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 8.  

Pe data de 27 septembrie 2021, a fost făcut public Apelul de selecție privind constituirea corpului de metodiști 

ai Inspectoratului Școlar Județean Neamț în anul școlar 2021-2022, prin postarea pe site-ul www.isjneamt.ro, pe site-

ul www.ccdneamt.ro, afișarea la sediul inspectoratului școlar și afișarea în fiecare unitate de învățământ din județ. 

Apelul a cuprins: criteriile de selecție, calendarul selecției, informații privind probele din cadrul selecției. 

În intervalul 27 septembrie - 1 octombrie, au depus dosare pentru menținerea calității de metodist 367 de cadre 

didactice, care au fost validate întrucât au îndeplinit condițiile specifice. 

 

Nr. 
crt. 

Disciplina 
Nr. locuri 

pentru 
selecție 

Nr. candidați 
înscriși 

Nr. candidați 
admiși 

1.  

Discipline tehnice: 

• Construcții 

• Zootehnie 

 
2 
1 

 
2 
0 

 
2 
0 

2.  Discipline socio-umane 2 2 2 

3.  Religie ortodoxă 1 2 1 

4.  Religie catolică 1 0 0 

5.  

Educație muzicală specializată: 

• Instrumente cu coarde 

• Pian 

1 
1 

 
1 
0 

 
1 
0 

 Total  9 7 6 

 
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 s-a constituit prin includerea următoarelor categorii de membri: 

• membrii selectați în anii anteriori care au îndeplinit condițiile de menținere în corpul de metodiști și și-au exprimat 

acordul în intervalul anunțat; 

• membrii selectați în anul școlar 2021-2022; 

• cadrele didactice desemnate ca fiind coordonatori sau îndrumători de practică pedagogică și care îndeplinesc 

condițiile prevăzute de OMEC 4812/2020. 

În urma constituirii Corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru anul școlar 2021-

2022, s-a validat componența acestuia în ședința consiliului de administrație al inspectoratului școlar din 8.10.2021, 

cuprinzând 372 de membri pentru 44 de discipline, după cum urmează: 269 de membri activi și 103 membri suspendați 

pe perioada ocupării unei funcții de conducere, îndrumare și control. 

Disciplina 
Număr 

metodiști 
Disciplina 

Număr 

metodiști 

Biologie 11 Informatică 

 

15 

Chimie 10 Istorie 

 

14 

Consiliere psihopedagogică 

 

2 Învățământ special 

 

17 

http://www.isjneamt.ro/
http://www.ccdneamt.ro/
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Disciplina 
Număr 

metodiști 
Disciplina 

Număr 

metodiști 

Consiliere și orientare 

 

8 Învăţământ primar 49 

Discipline socio-umane 

 

6 Limba engleză 

 

22 

Discipline tehnice (18 discipline) 48 Limba franceză 

 

13 

Învățământ preșcolar 27 Limba germană 

 

2 

Educaţie fizică și sport 

 

25 Limba latină 

 

1 

Arte (2 discipline) 20 Limba şi literatura română 

 

22 

Educaţie tehnologică 

 

6 Matematică 

 

17 

Fizică 

 

11 Pedagogie 

 

4 

Geografie 

 

9 Psihologie 2 

  Religie (2 discipline) 

 

12 

TOTAL 372 

 

Metodiștii nou-incluși în anul școlar 2021-2022 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. 

Organizarea corpului de metodiști pe parcursul anului școlar 2021-2022 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 

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

La începutul anului școlar 2021-2022, 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 

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. 

 

1. 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.  
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Tematica propusă pentru activitatea de cerc pedagogic din semestrul I a fost: Formarea competențelor 

manageriale ale directorilor/directorilor adjuncți din unitățile școlare din județul Neamț, pentru asigurarea funcționării 

optime în contextul provocărilor actuale: funcționarea școlilor în sistem online, predarea mixtă, dezvoltarea de abilități 

socio-emoționale, formarea competențelor digitale la nivelul resurselor umane din școală, modalități de recuperare a 

materiei la disciplinele de studiu, parteneriate care vin în sprijinul elevilor din medii dezavantajate, modalități de 

îmbunătățire a comunicării la nivel de instituție și la nivel de comunitate. 

Activitatea a fost susținută pe data de10.12.2021 și au participat, în sistem sincron, peste 200 de persoane din 

categoria personalului de conducere, îndrumare și control din județul Neamț.  

Tematica propusă pentru activitatea de cerc pedagogic din semestrul al II-lea a fost Conducerea executivă a 

unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile 

consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale: 

1. Exemple de bune practici în conducerea executivă; 

2. Etică și integritate în sistemul educațional pre-universitar/organizare, activitate, aplicabilitate. 

Activitatea a fost susținută în perioada 3-5 mai 2022, în format față-în-față. 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. 

 

2. 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. 

 

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 
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Disciplina 
Număr 
cercuri 

pedagogice 
Disciplina 

Număr cercuri 
pedagogice 

Geografie 

 

5 Religie  

 

9 

TOTAL 171 

 

Tema generală a cercurilor pedagogice pe semestrul I a fost: Practici educaționale inovative. Planificarea 

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

didactice din județ, cu accent pe educația în sistem online. Au fost propuse forme variate şi eficiente 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 2021-2022, 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. 

 

3.3.5.2. 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 rapoartelor inspecțiilor generale; 

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

• aplicarea de chestionare axate pe nevoia formării continue; 
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• 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 2021-2022, 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 2020-2021. Oferta cuprinde 

7 propuneri de programe de formare ce au fost incluse în Oferta CCD Neamț 2021-2022 și în care sunt implicați 

inspectorii școlari ca formatori. 

 

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

Didactic Neamț, prin implicarea directă a inspectorilor școlari DRU și de specialitate: 

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

Cadrele didactice debutante, înscrise la examenul național pentru definitivare în învățământ au avut prilejul de a 

se înscrie la programul de pregătire pentru participarea la proba scrisă a Examenului național de definitivare în 

învățământ, sesiunea 2022. 

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 mai-iunie 

2022. 

II. Stagiu de formare pentru profesorii cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului 

național de ocupare a posturilor vacante; 

III. Program pentru cadrele didactice care fac parte din comisii de organizare și desfășurare a probelor în profilul 

posturilor și a inspecțiilor speciale la clasă; 

IV. Dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în 

învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante; 

V.  Formarea metodiștilor inspectoratului școlar. 

Activitățile la care au participat cadrele didactice 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 2021-2022 un număr important 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 200 de cadre didactice și personal 

didactic auxiliar au parcurs sau 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. Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED, ID 118327 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării;  
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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. 

2. 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 cadrul proiectului se realizează formarea a 210 cadre didactice din cele 9 unități de învățământ gimnazial 

implicate în proiect. 

3. 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. 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022 au existat preocupări pentru identificarea posibilităților de formare pe plan 

local, regional, național și colectarea ofertelor de programe de formare. Oportunitățile de formare continuă și ofertele 

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

 

 

3.4. Proiecte educaționale 

3.4.1. Diagnoză  

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. Pentru domeniul management - proiecte educaționale, în urma 

diagnozei se remarcă 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 îşi 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; 

și negative: 

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

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

nerambursabilă; 

 Dezvoltarea dimensiunii europene a educației la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț/unităților de 

învățământ/instituțiilor conexe din județul Neamț prin participare la programe comunitare finanțate de Comisia 
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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. 

 

3.4.2. Proiecte ME  

1. În cadrul proiectului Sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru 

categoriile de elevi cei mai defavorizați - cod identificare MYSMIS: POAD/980/1/3/152590, finanțat în cadrul 

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEZAVANTAJATE 2014 – 2020 din FONDUL DE 

AJUTOR EUROPEAN DESTINAT CELOR MAI DEFAVORIZATE PERSOANE, 8715 copii din unitățile de 

învățământ din județul Neamț au beneficiat de tichete sociale pe suport electronic. 

Aceste tichete sociale au venit în sprijinul copiilor cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar și 

gimnazial care se află în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar, pe membru de familie, este de maxim 50% 

din salariul minim brut pe economie, precum și a copiilor cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, care 

se află în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar, pe membru de familie, este mai mic decât sau egal cu dublul 

venitului minim garantat pentru o persoana singură, pentru a preveni abandonul școlar și îmbunătățirea condițiilor de 

frecventare a școlii sau grădiniței. 

 

La nivelul județului Neamț, au fost primite/distribuite în emisiunea 1 și urmează a fi primite în emisiunea 2: 

Emisiunea 1 Emisiunea 2 

tichete sociale pe suport 

electronic primite 

tichete sociale pe suport 

electronic distribuite 

tichete sociale pe suport electronic 

ce urmează a fi primite 

9282 8715 3724 

 

2. 21 unități de învățământ din județul Neamț au semnat Acorduri de Grant cu Ministerul Educaţiei Naţionale 

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

Europa - Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare (Banca Mondială) și implementează activități în vederea reducerii abandonului școlar la nivelul liceului, 

creșterii ratei de absolvire și îmbunătățirii rezultatelor la examenul de bacalaureat.  

O analiză asupra rezultatelor de la examenul de Bacalaureat obținute de liceele ROSE din județul Neamț, 

sesiunea din vară, 2022, folosind informații publicate de Ministerul Educației pe bacalaureat.edu.ro sau pe data.gov.ro, 

în urma sesiunii din vară a examenului de Bacalaureat 2022 și pe datele istorice 2007-2021, conform SIIIR, este pusă 

la dispoziție de către Consorțiul Horvath și ICEBERG, care asigură asistența tehnică a proiectului ROSE. Astfel, în 

Județul Neamț au fost înscriși la Examenul de Bacalaureat 1.489 elevi, absolvenți ai claselor terminale, din 21 licee 

ROSE. Dintre aceștia, un număr de 900 au promovat examenul de Bacalaureat, reprezentând un procentaj de 60,44%, 

plasând astfel județul sub rezultatul liceelor ROSE (64,58% la sesiunea din vară, 2022), dar peste media anului 

precedent (Neamț 2021 = 58,42%, procentaj măsurat în urma sesiunii din toamnă).  

 

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

Proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (2 la nivelul ISJ și 5 la nivelul unităților de 

învățământ): 

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 Județean Neamț, Inspectoratul 

http://static.bacalaureat.edu.ro/
https://data.gov.ro/en/organization/men
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Școlar Județean Harghita, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Asociația Română de Literație Neamț, proiect 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, 

Prioritatea de investiții 10i, din cadrul Apelului de proiecte Școala pentru toți are, ca obiectiv general, dezvoltarea și 

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

prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii,  precum și dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în 10 unităţi de 

învăţământ din judeţele Botoșani, Harghita și Neamţ. Proiectul, aflat în 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.  

 

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 Județean 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 

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

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 și/sau gimnazial înainte de finalizarea acestuia, propuse în cadrul proiectului urmăresc: 

▪ activități de sprijin financiar pentru 620 de copii/tineri/adulți, pentru stimularea participării în 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 în sprijinul activităților principale destinate 

copiilor/tinerilor/adulților și anume activități de formare profesională personalizată destinate personalului didactic din 

învățământul preuniversitar, personalului de sprijin din școli, echipei manageriale de la nivelul școlilor, care urmăresc: 

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

programelor ADS (curs formare A Doua Șansă); 

▪ formarea profesionala a 243 persoane, personal didactic din învățământul preuniversitar, în domeniul 

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

▪ formarea profesionala a 197 persoane, echipe manageriale de la nivelul școlilor, în domeniul programelor ADS 

(Curs formare „Integrare/reintegrare școlară prin programul ADS”); 
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▪ formarea profesionala a 50 persoane, personal de sprijin și personal didactic din învățământul preuniversitar, 

în domeniul programelor ADS (Curs formare „Activități caracteristice orelor de consiliere în cadrul Programului 

ADS”). 

 

3. 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 profesiona le 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.  

 

4. 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. 

 

5. Colegiul Tehnic „Danubiana”, municipiul Roman 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 și 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 atât cât timp cel puțin unul dintre părinți este plecat la munca în 

străinătate. 

 

3.4.4. Proiecte finanțate prin Programul ERASMUS+, granturi SEE& norvegiene, FRDS etc. 

A. Proiecte implementate în anul școlar 2021-2022 

În perioada 1 noiembrie 2020 - 31 octombrie 2022, ISJ 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)  

• CREATE2Evaluate, 2020-1-DE02-KA204-00007488, care implică opt parteneri din șapte țări (Belgia, 

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

Cele două proiecte dezvoltă 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). 

De asemenea, în noiembrie 2021, ISJ a semnat acordul pentru al treilea parteneriat strategic VET KA204, 

finanțat prin programul ERASMUS+ cu titlul SPECIAL: Supporting and Promotion EntreComp through Innovative 

Advanced Learning, 2021-1-IS01-KA220-VET-000027983, care va fi implementat și în anul școlar 2022-2023.  

Începând cu luna noiembrie 2020, 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 
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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. Se urmărește 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 se implementează 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.  

Pentru a crește impactul la nivelul întregii comunități educaționale, proiectul Pedagogie Experiențială 

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. 

 Programul „Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România finanţat prin granturile 

SEE 2014 – 202 Proiecte în Domeniul Incluziunii Copiilor Rromi în Școală (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. 

Proiectul EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, finanțat prin programul Active Citizens Fund Romania 

organizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, este 
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implementat de către Asociația GoAhead, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și cu ONG-ul 

Asociația Școlară Suceveana 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 măsuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie 

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

activități fac parte și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy, de care beneficiază peste 2000 de 

persoane: elevi, părinți, profesori, actori din comunitățile vizate. 

B. Proiecte câștigate în anul școlar 2021-2022 care se vor implementa prin Programul Erasmus+, 
acțiunea cheie 1 și 2  

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

Școlare - Cod Acțiune: KA121 SCH, începând cu anul 2021: 

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

2021-1-RO01-KA121-SCH-000005850, Colegiul National Calistrat Hogaș Piatra-Neamț   

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

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

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

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

2021-1-RO01-KA121-SCH-000009135, Colegiul Național Petru Rareș Piatra-Neamț   

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

 

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 

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

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

2021-1-RO01-KA121-VET-000011682, Școala Profesională, comuna Oglinzi 

2021-1-RO01-KA121-VET-000011823, Liceul Tehnologic Ion Creangă, Comuna Pipirig 

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

 

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 

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

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

2021-1-RO01-KA122-SCH-000018817, Școala deschisă - Școala Gimnazială Alexandru Podoleanu, com. Podoleni 

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

2021-1-RO01-KA122-SCH-000015617, Echipa pentru incluziune - Școala Gimnazială, Comuna Bahna 

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

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

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

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

profesionale - Cod Acțiune: KA122 VET 

 

Rezultate propuneri de proiecte depuse de organizații fără Acreditare primite la termenul limită 23 

februarie 2022 pentru Mobilități în domeniul Educației Școlare - Cod Acțiune: KA122 SCH 

✓ 2022-1-RO01-KA122-SCH-000076647 Împreună putem fi mai puternici! E10133763 - Liceul Teologic Ortodox „Sf. 

Împărați Constantin și Elena" Piatra-Neamț 

✓ 2022-1-RO01-KA122-SCH-000077858 Gestionarea eficientă a problemelor comportamentale de indisciplină și 

bullying la clase E10063472 - Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza" Piatra-Neamț 

✓ 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075360 Integrare, Digitalizare, Implicare E10268370 - Școala Gimnazială „Ieremia 

Irimescu" Loc. Brusturi 

 Rezultate propuneri de proiecte depuse de organizații care dețin Acreditare primite la termenul limită 

23 februarie 2022 pentru Mobilități în domeniul Formării Profesionale - Cod Acțiune: KA121 VET 

Rezultate propuneri de proiecte depuse de organizații fără Acreditare primite la termenul limită 23 

februarie 2022 pentru Mobilități în domeniul Formării Profesionale - Cod Acțiune: KA122 VET: 

✓ 2022-1-RO01-KA122-VET000077910 - Spre digitalizarea operațiunilor în turism KA122-VETE2609EB8 -

E10063472 – Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza" Piatra-Neamț 

✓ 2022-1-RO01-KA122-VET000071087 -  Pași spre viitor cu Erasmus+ KA122-VETBBEE4511 E10073862 – Liceul 

Tehnologic „Vasile Sav" Roman 

✓ 2021-1-RO01-KA122-VET000017395 - Croiește-ți cariera - Școala Profesională, Comuna Valea Ursului 

 

5. La termenul 27.06.2022 de afișare al rezultatelor, s-a completat lista proiectelor cu următoarele: 

Rezultate propuneri de proiecte depuse de organizații care dețin Acreditare primite la termenul limită 23 februarie 2022 

pentru Mobilități în domeniul Educației Școlare - Cod Acțiune: KA121 SCH: 

- 2022-1-RO01-KA121-SCH-000052031  E10091007 - Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu" Piatra-Neamț 

- 2022-1-RO01-KA121-SCH-000052846  E10061790 - Școala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa" Girov 

- 2022-1-RO01-KA121-SCH-000058562 E10168357 - Casa Corpului Didactic Neamț Piatra-Neamț 

- 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060108 E10071804 - Colegiul Național „Petru Rares" Piatra-Neamț 

- 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060926 E10063381 - Colegiul Național „Calistrat Hogaș" Piatra -Neamț 

- 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061473 E10052206 - Colegiul Tehnic „Danubiana" Roman Roman 

- 2022-1-RO01-KA121-SCH-000064553 E10028665 - Colegiul National „Roman Voda" Roman 

- 2022-1-RO01-KA121-SCH-000067862 E10101429 - Inspectoratul Școlar Județean Neamț Piatra-Neamț 

- 2022-1-RO01-KA121-SCH-000052849 E10145113 - Școala Gimnazială Borlești 

- 2022-1-RO01-KA121-SCH-000052562 E10086351 - Școala Gimnazială „Vasile Mitru" Tașca 

- 2022-1-RO01-KA121-SCH-000054863 1304406 E10167390 - Școala Gimnazială „Ioan Grigore Teodorescu" Ruseni  

 

3.4.5. Concursuri și competiții 

- Competiția Școala Europeană 2022 - competiția adresată tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au 

fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Competiția a constat în 

evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe 

care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii. 

În data de 8 iunie 2022, la Palatul Parlamentului, Ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, a premiat cele 90 

de unităţi de învăţământ preuniversitar câştigătoare la a XVII-a ediţie a Competiţiei Naţionale „Şcoală Europeană", 



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

79 

printre care se numără și două unități de învăţământ din județul Neamț: 

• Colegiul Național „Petru Rareș”, Municipiul Piatra-Neamț 

• Colegiul Tehnic „Danubiana”, Municipiul Roman 

Activităţile/proiectele/programele luate în considerare la ediţia din acest an au fost cele desfăşurate în perioada 

septembrie 2019 - iulie 2022, respectiv:  

a) derulate de şcoli prin programele de educaţie şi formare profesională gestionate în Uniunea Europeană de 

Comisia Europeană, Parlamentul European sau alte instituţii europene: Erasmus+, e-Twinning, Şcoli-ambasador ale 

Parlamentului European, Euroscola, Lider European, EuroQuiz etc.;  

b) derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii 

europene, asociaţii profesionale europene, ONG-uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la 

nivel european etc.;  

c) finanţate din fonduri structurale, în care şcoala este aplicant sau partener.  

Evaluarea candidaturilor s-a realizat pe baza următoarelor criterii:  

1. coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generală a unităţii şcolare,  

2. integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene în programul curent al şcolii,  

3. performanţele şcolare reflectate în rezultatele elevilor,  

4. asigurarea egalităţii de şanse şi facilitarea accesului la educaţie,  

5. continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/proiecte/programe europene,  

6. strategie şi modalităţi de implementare şi evaluare,  

7. strategie şi modalităţi de valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor/produselor),  

8. dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană, 

9. calitatea şi coerenţa documentelor de candidatură (documentele manageriale pentru perioada 2019-2022, 

formularul de candidatură şi portofoliul ilustrativ). 

Certificatul „Şcoală Europeană" este valabil trei ani, la finalul cărora şcoala trebuie să candideze din nou pentru 

a reconfirma titlul obţinut. 

- Concursului național de produse finale ale proiectelor finanțate prin programe europene - „Made for Europe” 

- 2022 

- etapa județeană - 31 martie, la Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Piatra-Neamț; s-au înscris în 

concurs 8 unități de învățământ. Elevii, coordonați de profesori, au pregătit produsele finale ale proiectelor și au 

realizat expoziția pentru competiția județeană. După prezentarea celor 9 produse finale de către elevii participanți la 

competiție, comisia de evaluare a stabilit premiile.  

 Două unități școlare - Colegiul National „Calistrat Hogaș”, Municipiul Piatra-Neamț și Colegiul Tehnic „Petru 

Poni”, Municipiul Roman au reprezentat județul Neamț la faza națională a concursului, care a avut loc în perioada 

27.04 – 30.04.2022, la Târgoviște, județul Dâmbovița. 

În perioada 27.04 – 30.04.2022, la Târgoviște, s-a desfășurat Concursul național Made for Europe - ediția 

2022, competiție cuprinsă în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către Ministerul Educației în anul 

școlar 2021-2022, poziția 113, ce a avut drept scop valorizarea şi promovarea experiențelor pozitive în derularea 

proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educației.  

Doi elevi au reprezentat județul Neamț la faza națională a concursului: 

Nume și prenume 

elev 
Clasa 

Denumirea unității de 

învățământ 
Titlul Proiectului 

Profesor 

coordonator 
Premiu 

Chelaru Larisa-

Georgiana 

a XII-a  Colegiul National „Calistrat 

Hogaș”, Municipiul Piatra-

Neamț 

Work ExperiencE+: New 

Skills, New Perspectives - 

WEE+ 

Lostun 

Petruța 

Premiul  

al II-lea 
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Nume și prenume 

elev 
Clasa 

Denumirea unității de 

învățământ 
Titlul Proiectului 

Profesor 

coordonator 
Premiu 

2019-1-RO01-KA102-

061569 

Olaru Denis Nicolae  a X-a  Colegiul Tehnic „Petru 

Poni”, Municipiul Roman 

Hooked on Mathematics/ 

2018- LT01- KA229- 

047003_6 

Stan Mihaela Premiul 

 al III-lea 

 

- Olimpiada locală, judeţeană, națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” - 2022 

În perioada 04-05.06.2022, la Colegiul Naţional de Informatică, Municipiul Piatra-Neamţ, s-a desfăşurat etapa 

judeţeană a Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat”. Competiția are drept 

scop promovarea valorilor culturale și etice fundamentale, spiritul de corectitudine, competitivitatea și comunicarea 

interpersonală, pentru a contribui la formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor de gândire critică și de 

comunicare rațională în spaţiul public, precum şi la formarea şi dezvoltarea atitudinilor social-civice democratice, 

necesare tinerei generaţii pentru participarea activă la viaţa socială. În competiţie s-au înscris 7 echipe la secţiunea 

„începători” şi 4 echipe la secţiunea „avansaţi”.  

În conformitate cu art. IX.2.8 din Regulamentul specific al olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și 

gândire critică „Tinerii dezbat”- nr. 27012/29.03.2022, Ministerul Educației a suplimentat cu încă un echipaj la fiecare 

secțiune, după cum urmează: 

 
Secțiunea „ÎNCEPĂTORI” 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
elev 

Clasa Unitatea de învățământ 
Profesor 

coordonator 

Echipaj I 

1.  Maxim Aida-Elena a X-a Colegiul Național de Informatică, Piatra-
Neamț 

Iftime Cristina 

2.  Dîscă-Lucaci 
Alexandru 

a XI-a Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman Popa Elena-
Brîndușa 

3.  Magdalina Matei a X-a Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-
Neamț 

Negru Elena-
Daniela 

Echipaj II 

4.  Bostan Roger Alex a XI-a Colegiul Național de Informatică Piatra 
Neamț 

Iftime Cristina 

5.  Popa Ioana a XI-a Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-
Neamț 

Negru Teodor 

6.  Afrăsinei-Zăvoianu 
Andreea 

a XI-a Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-
Neamț 

Negru Teodor 

 
 
 Secțiunea „AVANSAȚI” 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
elev 

Clasa Unitatea de învățământ Profesor coordonator 

Echipaj I 

1.  Stahie Emma a XII-a Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț Iordăchescu Lucian 

2.  Sandu Codrin a XII-a Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț Iordăchescu Lucian 

3.  Cojocaru Petru-
Adelin 

a XI-a Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman Prisacaru Roxana 
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Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
elev 

Clasa Unitatea de învățământ Profesor coordonator 

Echipaj II 

4.  Ștefănescu Maria a X-a Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman Prisacaru Roxana 

5.  Filimon Ștefania a XI-a Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman Prisacaru Roxana 

6.  Turnea David-
Cătălin 

a XI-a Colegiul Național de Informatică Piatra-
Neamț 

Iftime Cristina 

 

 Etapa națională a Olimpiadei de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat”, s-a desfăşurat 

în perioada 11-17.07.2022, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Municipiul Piatra-Neamţ. În această competiție au 

participat 55 echipaje la secțiunea „ÎNCEPĂTORI” și 41 echipaje la secțiunea „AVANSAȚI”.  

Ca în orice competiţie, este și un moment al bilanţului când cei mai buni se evidenţiază dintre cei mai buni.  Astfel,  

la etapa națională a  Olimpiadei de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat”,  echipajul  de la 

secțiunea  „AVANSAȚI”, care a reprezentat județul Neamț a obținut premiul al III-lea: 

Nr. 

crt. 

Nume și 

prenume elev 
Clasa Unitatea de învățământ 

Profesor 

coordonator 

1.  Stahie Emma a XII-a Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-

Neamț 

Iordăchescu Lucian 

2.  Sandu Codrin a XII-a Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-

Neamț 

Iordăchescu Lucian 

3.  Cojocaru Petru-

Adelin 

a XI-a Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman Prisacaru Roxana 

   De asemenea,  cei mai buni vorbitori au fost premiați, iar județul Neamț se mândrește cu următorii elevi: 

Nr. 

crt. 

Nume și 

prenume elev 
Clasa Unitatea de învățământ 

Profesor 

coordonator 
Individual 

Secțiunea „INCEPĂTORI” 

1.  Popa Ioana a XI-a Colegiul Național „Petru 

Rareș” Piatra-Neamț 

Negru Teodor Premiul al II-lea 

2.  Maxim Aida-

Elena 

a X-a Colegiul Național de 

Informatică Piatra-

Neamț 

Iftime Cristina Mențiune 

3.  Dîscă-Lucaci 

Alexandru 

a XI-a Colegiul Național 

„Roman-Vodă” Roman 

Popa Elena-

Brîndușa 

Mențiune 

4.  Magdalina Matei a X-a Colegiul Național „Petru 

Rareș” Piatra-Neamț 

Negru Elena-

Daniela 

Mențiune 

Secțiunea „AVANSAȚI” 

5. Stahie Emma a XII-a Colegiul Național „Petru 

Rareș” Piatra-Neamț 

Iordăchescu 

Lucian 

Mențiune 

 

3.4.6. Priorități 

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. 
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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. 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. 

V. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

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

antreprenoriatului/civismului, voluntariatului, multiculturalismului, într-o societate complexă, dinamică prin proiecte 

educaționale. 

VI. 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). 

VII. 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. 
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3.5. Activitatea extrașcolară 

3.5.1. Aspecte manageriale ale activității extrașcolare 

I. ANALIZA SWOT 
Activitatea desfășurată în anul școlar 2021-2022, la nivelul Educației extrașcolare, s-a înscris în coordonatele 

proiectate de Strategia Inspectoratului Școlar Județean Neamț și în Planul Managerial al Compartimentului 

Management. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Mecanism decizional transparent la nivelul 

departamentului și comunicare eficientă la nivel de 

sistem; 

• asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării  

proiectelor educative în școli; 

• documente proiective concepute și redactate în 

concordanță cu politicile și strategiile Ministerului 

Educației, analizate și evaluate periodic, constituind 

instrumente utile de lucru; 

• utilizarea unor metode si procedee didactice, 

compatibile cu sarcinile de predare propuse, facilitând, 

în cazul majorităţii disciplinelor, implicarea activă  a 

elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

• Implicarea unui număr mare  de cadre didactice în 

activitățile extrașcolare; diversificarea programului de 

activităţi educative la nivelul fiecărei clase şi unităţi de 

învăţământ; 

• conținutul orelor de consiliere și orientare se 

focalizează pe experiența și pe achizițiile dobândite de 

elevi la școală, în familie și în societate; 

• existenţa ofertelor educaţionale extraşcolare în toate 

unităţile de învăţământ; 

• realizarea unor opţionale în conformitate cu interesele 

și nevoile copiilor şi perspectivele de adaptare ale 

acestora la schimbările societăţii, dar şi implicării în 

dezvoltarea acesteia; 

• utilizarea celor mai noi metode didactice centrate pe 

elev în cadrul activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare în vederea atingerii şi ridicării 

standardelor educaţionale; 

• eficientizarea educaţiei nonformale în vederea 

îmbunătăţirii calităţii educaţiei, a diminuării 

abandonului şi absenteismului, a creşterii motivaţie 

şcolare, precum şi a promovării învăţării pe tot 

parcursul vieţii; 

• număr mare de cadre didactice necalificate în 

domeniu; 

• lipsa unei reţele de mentori pentru asistare în 

dezvoltarea în carieră a cadrelor didactice care 

îndeplinesc prima dată funcția de consilier educativ; 

• rezistența la schimbare a unor cadre didactice; 

• neglijarea impactului pozitiv pe care activitatea 

educativă extraşcolară şi extracurriculară îl are 

asupra dezvoltării personalităţii elevului; 

• formalismul îndeplinirii unora dintre sarcinile ce 

revin profesorului diriginte; 

• slaba reprezentare a specificului comunităţii în 

activităţile educative; 

• implicare scăzută a părinţilor în activităţile şcolii, 

dezinteresul multora dintre ei faţă de anturajul şi 

preocupările copiilor lor; 

• existența unor parteneriate care sunt mai mult 

formale decât spre folosul copiilor, elevilor şi 

părinţilor; 

• lipsa unor sponsori din comunitate, care să sprijine 

activitatea educativă nonformală; 

• preocupări parţiale pentru asigurarea de corelaţii 

transdisciplinare şi interdisciplinare;  

• slaba dotare a unor școli cu resurse materiale 

necesare desfășurării proiectelor educative. 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• finalitatea proiectelor şi programelor educative și 

înregistrarea de rezultate deosebite prin participarea la 

diverse competiţii judeţene, interjudeţene, naţionale şi 

internaţionale; 

• promovarea actului educaţional în comunitate şi 

societate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare (spectacole, recitaluri, festivaluri, 

concursuri, competiţii, campanii, expoziţii tematice, 

emisiuni TV); 

• promovarea şi înţelegerea activităţii de voluntariat a 

cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor. 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• valorificarea potenţialului educaţional în zona formării 

pe diferite tipuri de educaţie nonformală; 

• diversificarea ofertei educaţionale cu precădere în 

mediul rural; 

• interesul elevilor de a participa la procesul de luare a 

deciziilor în şcoală; 

• interesul elevilor de a se implica în cât mai multe 

activităţi extraşcolare; 

• valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei 

sociale a tinerilor; 

• promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii 

calităţii vieţii comunităţii; 

• iniţierea tinerilor în managementul de proiect, în 

activităţi antreprenoriale şi în procesul decizional în 

vederea finalizării demersurilor 

• atitudinea şi demersul pur formal menţinut în 

organizarea activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare de către unele cadre didactice; 

• fluctuația demografică, reducerea natalității, 

emigrarea; 

• tendința de scădere a interesului populației față de 

actul educațional; 

• lipsa interesului unor familii pentru educația 

copiilor, care determină atitudini de respingere a 

înscrierii copiilor într-o formă de educație, 

respectiv de frecventarea redusă; 

• mentalitate negativă la adresa activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare; 

• programe şcolare încărcate care nu permit 

dezvoltarea componentei educative, implicit a 

dezvoltării personale ale elevilor; 

• - implicarea în salturi a cadrelor didactice privin 

activitatea educativă nonformală; 

 

II. Obiectivele departamentului:  

1. Asigurarea succesului școlar al elevilor prin diversificarea ofertei educaționale și prin implementarea unui 

curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor și specificului local; 

2. Creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar la nivelul învăţământului preuniversitar prin implementarea de 

programe şi proiecte privind îmbunătăţirea disciplinei şcolare, prevenirea și combaterea fenomenului de violenţă; 

3. Optimizarea activităților educative desfășurate în județul Neamţ, prin aplicarea corectă a legislației în vigoare 

referitoare la activităţile educative școlare și extrașcolare, la programele de „Consiliere şi orientare”, la activitățile 

specifice dirigintelui; 
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4. Creșterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către cadrele didactice în domeniul 

activității de consiliere școlară, educative școlare și extrașcolare prin includerea în programe/activităţi de formare 

furnizate de Casa Corpului Didactic; 

5. Fundații pentru tineret, ONG-uri, instituții reprezentative din comunitate; 

6. Îmbunătățirea frecvenței preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, prin implementarea 

unor politici de reducere a absenteismului, a riscului de abandon școlar la nivelul învăţământului preuniversitar 

prin organizarea de activităţi atractive, extracurriculare, adecvate nevoilor reale ale elevilor, pentru creşterea 

motivaţiei de învăţare; 

7. Prevenirea influențelor negative asupra sănătății a nerespectării normelor de igienă personală/de grup și a 

consumului de alcool și de tutun, prevenirea și combaterea consumului de droguri și a traficului de ființe umane 

        8. Dezvoltarea unei conduite și a unui comportament adecvat unui demers educativ de formare a unui cetățean  

european în cadrul activităților de consiliere și orientare ale claselor de elevi din învățământul gimnazial, liceal,  

profesional și postliceal. 

3.5.2. Rezultatele obținute de elevii nemțeni la concursurile extrașcolare 

 Rezultate obținute de elevii nemțeni la concursurile extrașcolare internaționale, naționale, regionale și județene 

- în anul școlar 2021-2022  

În anul școlar 2021-2022, au participat la olimpiade și concursuri școlare, faza județeană,  4069 elevi. Dintre 

aceștia, 227 elevi s-au calificat la etapa națională și au obținut următoarele rezultate: 24 premii I, 14 premii II, 9 premii 

III, 35 mențiuni. Au fost acordate elevilor din Neamț 12 mențiuni speciale, oferite de societăți/asociații profesionale. 

Elevii nemțeni au obținut, la competițiile naționale, 26 medalii, dintre care: 5 medalii de aur, 7 medalii de argint și 14 

medalii de bronz.   

ISJ Neamț a găzduit două olimpiade naționale: 

a) Olimpiada Națională de Matematică pentru clasele IX-XII.  Lotul județului Neamț a fost format din 2 elevi din 

clasele  V-VI (prezenți la Constanța), 2 elevi din clasele VII-VIII (prezenți la Iași) și 5 elevi din clasele IX-XII (Piatra-

Neamț). Rezultatele au constat în: 3 medalii de argint și trei medalii de bronz. 

b) Olimpiada Naţională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică „Tinerii dezbat”,  oaspeți fiind 291 elevi 

calificaţi la etapa naţională și 136 de profesori coordonatori/ însoţitori şi membrii componenți ai Comisiei Centrale. În 

această competiție au participat 55 echipaje la secțiunea începători și 41 echipaje la secțiunea avansați. Județul Neamț 

a fost reprezentat de 4 echipaje, câte două la fiecare din cele două secțiuni și a obținut: un premiu II, un premiu III și 

patru mențiuni.  

ANEXA 1. Rezultate obținute de elevi la concursurile extrașcolare 

 

3.5.3. Absenteismul și abandonul școlar în școala nemțeană  

 Absenteismul și abandonul școlar 

Context:  

Absenteismul școlar este un fenomen social îngrijorător de frecvent în ultimii ani, în special în mediile urbane și rurale 

defavorizate socio-economic. Statisticile internaționale arată că numărul elevilor care lipsesc zile întregi de la școală 

este în creștere în aproape toate țările. Mai îngrijorător este faptul că absenteismul este doar un prim semnal, o 

manifestare care conduce ulterior la un alt fenomen mai grav, prin implicațiile pe care acesta le are asupra devenirii 

individului. Absenteismul este primul factor asociat în mod direct cu abandonul școlar. 

În ciuda politicilor și strategiilor naționale din educație, a investițiilor angajate pe această componentă nevralgică, prin 

proiecte cu finanțare europeană, aceste două fenomene continuă să se propage și să-și manifeste efectele „nocive” la 

nivelul comunităților școlare.  
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Strategia ISJ Neamț:   

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. 

 

Cauzele absenteismului școlar:  

În funcție de numărul nominalizărilor făcute de comunitățile școlare privind cauzele absenteismului școlar, s-a realizat 

o ierarhizare a acestora (de la cea mai frecventă cauză întâlnită până la cea cu incidența cea mai mică), după cum 

urmează: 

1. familii cu nivel de studii foarte scăzut (chiar analfabeți); părinți care nu acordă importanță educației, manifestând un 

dezinteres față de școală; lipsa unei perspective în ceea ce privește educația copilului; 

2. nivelul socio-economic foarte scăzut al familiei; familii numeroase (cu mulți copii) ce întâmpină dificultăți materiale; 

lipsuri severe în familie: hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toții copiii familiei, pentru ca aceștia să poată 

frecventa școala zilnic; 

3. părinți plecați la muncă în străinătate; copii lăsați în grija bunicilor sau a altor rude, care nu pot gestiona și monitoriza 

participarea copiilor la activitățile școlare; 

4. folosirea copiilor la muncă pentru a asigura traiul familiei sau pentru supravegherea și creșterea fraților mai mici; 

5. familii dezorganizate: părinți divorțați sau care consumă frecvent alcool; 

6. influențe negative ale anturajului/grupului de prieteni; 

7. eșecul școlar și/sau factori de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, repetenție, 

motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, competența profesională, 

autoritate morală); 

8. dizabilități/boli de care suferă copii. 

 

3.5.4. Statistică violență școlară, an școlar 2021-2022 

I. 

Județ 
Neamț 

Violarea 
secretului 
corespon-

dentei 

Discriminare 
și instigare la 
discriminare 

Insulte 
grave, 
repetat

e  

Amenin-
țări 

repetate 
Șantaj 

Înșelă-
ciune 

Instigare 
la 

violență 
TOTAL Rural Urban 

Sem I 1 1 12 16 2 0 16 55 29 26 

Sem II 0 0 12 7 0 0 2 33 8 25 

Total 
an 

școlar 
0 0 24 23 2 0 18 88 37 51 
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Violențe 
fizice 

ușoare 
fără arme 

Lăsarea 
fără ajutor 

Fapte 
privitoare 
la viața 
sexuală  

Violență 
fizică 
gravă, 

fără arme 

Violență 
fizică cu 

arme albe 

Violență 
fizică cu 
arme de 

foc 

Omor sau 
tentative 
de omor 

TOTAL Masculin Feminin 

30 0 0 3 0 0 0 55 43 12 

3 0 0 0 0 0 0 33 25 8 

33 0 0 3 0 0 0 88 68 20 

 

Categorie atentat la securitatea unității școlare 

Județ 
Neamț 

Introducerea 
de persoane 

străine 

Alarmă 
falsă 

Incendiere 
sau 

tentativă de 
incendiere 

Introducere 
sau port de 
armă albă 

Introducere 
sau port de 
armă de foc 

TOTAL Rural Urban Masculin Feminin 

Sem I 2 0 0 0 0 2 1 1 0 2 
Sem II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 

an 
școlar 

2 0 0 0 0 2 1 1 0 2 

 

     Categorie  atentat la bunuri 

Județ 
Neamț 

Însușirea 
bunului 
găsit 

Furt și 
tentativă 
de furt 

Tâlhărie 

Distrugerea 
bunurilor 

unor 
persoane 

Distrugerea 
bunurilor 

școlii 
TOTAL Rural Urban Masculin Feminin 

Sem I 0 1 0 4 6 11 1 10 7 3 

Sem II 0 0 0 0 3 3 1 2 2 1 
Total 
an 

școlar 
0 1 0 4 9 14 2 12 9 4 

 

Județ 
Neamț 

Consum 
de alcool  

Consum 
de 

droguri 

Trafic cu 
stupefiante 

sau alte 
subst. 

interzise 

Automutilare 
Determinarea 
sau înlesnirea 

sinuciderii 

Suicid sau 
tentativă de 

suicid 

Alte tipuri 
de 

violență 
TOTAL 

Sem I 2 0 0 5 0 0 6 13 

Sem II 0 0 0 3 0 0 5 8 

Total 
an 

școlar 
2 0 0 8 0 0 11 21 

 

Județ Neamț TOTAL Rural Urban Masculin Feminin 

Sem I 13 0 13 10 3 

Sem II 8 0 8 5 3 

Total an școlar 21 0 21 15 6 
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Număr total acte violență 

Nr. 
crt. 

Categoria Sem I Sem II Total 

1 Atac la persoană 55 33 88 

2 Atentat la securitatea unității școlare 2 0 2 

3 Atentat la bunuri 11 3 14 

4 Alte fapte de violență sau atentate la securitate 13 8 21 

TOTAL 81 44 125 
 

Categorii pe luni 

Județ 
Neamț 

Atac la persoană 
Atentat la sec unit 

școlare 
Atentat la bunuri 

 Alte fapte sau 
atentate la 
securitate TOTAL 

sept-ian 
febr-
iunie 

sept-ian febr-iunie sept-ian febr-iunie sept-ian 
febr-
iunie 

NT 55 12 2 0 6 13 13 24 125 

 

TOTAL Rural Urban Masculin Feminin 

125 74 51 112 13 
 

V. Elevi sancționați pentru acte de violență - An școlar 2021 - 2022 

Județ 
Neamț 

Observație 
individuală 

Mustrare 
scrisă 

Retragere 
bursă 

Mutare 
disciplinară 

Preaviz 
exmatriculare 

Exmatri-
culare 

Scăderea 
notei la 
purtare 

TOTAL 

Sem I 76 34 1 2 0 4 154 271 

Sem II 29 6 2 1 3 3 117 146 

Total an 
școlar 105 40 3 3 3 7 271 417 

 

VI. Profesori sancționați - An școlar 2021 - 2022 

Județ Neamț Nr. profesori sancționați 

Sem I 2 

Sem II 5 

Total an școlar 7 

 

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

Cultura calității în educație raportată la unitățile de învățământ ale județului Neamț reprezintă o temă 
importantă de analiză la nivelul strategiei manageriale a inspectoratului școlar, prin prisma rezultatelor evaluărilor 
interne realizate de școli și ale evaluărilor externe realizate de ARACIP, ce au avut loc în anul școlar 2021-2022.  

Unul dintre dezideratele formării culturii calității în unitățile de învățământ ale județului Neamț îl reprezintă 
realizarea conștientă și responsabilă a activității de autoevaluare instituțională, respectiv evaluarea internă a calității. 
În anul școlar încheiat, toate unitățile de învățământ au realizat proceduri și activități de evaluare și îmbunătățire a 
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serviciilor educaționale pe care le oferă, au monitorizat acțiunile întreprinse în acest sens și au elaborat Raportul anual 
de evaluare internă a calității, pe care la-u publicat prin intermediul platformei informatice naționale dedicate 
autoevaluării: https://calitate.aracip.eu. Astfel, etapele pe care le-a parcurs fiecare colectiv CEAC din unitățile de 
învățământ de stat și particular au fost: 

• completarea bazei de date a școlii cu date statistice și documente relevante; 

• finalizarea activităților de îmbunătățire și evaluare internă a calității educației pentru anul școlar 
anterior și planificarea celor pentru anul școlar început; 

• autoevaluarea nivelului calității pe baza indicatorilor existenți; 

• inițierea consultării beneficiarilor de educație prin chestionare furnizate de aplicație; 

• aprobarea RAEI în Consiliul de administrație al școlii. 
O altă componentă a evaluării calității educației este evaluarea externă realizată de ARACIP, la cererea 

unităților de învățământ sau în alte contexte prevăzute de lege. 
 
Obiectivele evaluărilor externe realizate de ARACIP în județul Neamț au fost:  

• certificarea capacității unităților de învățământ de a îndeplini standardele de calitate și de a răspunde 
așteptărilor beneficiarilor; 

• producerea și diseminarea de informații despre calitatea educației oferite de programele de studiu; 

• îndeplinirea unui rol în dezvoltarea culturii calității în învățământul preuniversitar; 

• realizarea recomandărilor de politici și strategii pentru îmbunătățirea calității educației ministerului de 
resort.  

În anul școlar 2021-2022, au solicitat către ARACIP evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare 
provizorie, acreditării sau evaluării periodica opt unități de învățământ din județul Neamț, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ Tipul de evaluare externă 

1 
Școala Primară „Mărgăritare" Roman 

Evaluare externă în vederea autorizării 
provizorii de funcționare 

2 Școala Postliceală „Academis”  
Târgu-Neamț 

Evaluare externă în vederea autorizării 
provizorii de funcționare 

3 Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc 
de Assisi” Roman 

Evaluare externă în vederea acreditării 
specializării învățători-educatoare 

4 Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman Evaluare externă în vederea autorizării a 
două domenii și calificări: mecanică 

(mecanică fină) și electric (electrician auto) – 
învățământ dual  

5 Școala Gimnazială, comuna Ion Creangă Evaluare externă în vederea autorizării 
învățământ preșcolar program prelungit 

 
Propuneri de măsuri ce vor fi luate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru creșterea calității 

procesului de învățământ din județ: 

• includerea în graficul unic de inspecție al ISJ Neamț  a inspecțiilor tematice centrate pe cultura calității 
raportată la rezultatele unităților de învățământ; 

• sprijinirea unităților de învățământ pentru asigurarea resurselor necesare desfășurării activității de 
consiliere psihopedagogică prin respectarea normativelor de dotare minimală a cabinetului școlar de 
asistență psihopedagogică, conform legislației în vigoare; 

• monitorizarea existenței și aplicării în mod riguros și eficient a procedurilor de autoevaluare 
instituțională, a procedurilor interne de asigurare a calității și a procedurilor de optimizare a evaluării; 

• monitorizarea funcționării CEAC în unitățile de învățământ; 

https://calitate.aracip.eu/
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• includerea în strategia managerială a unităților de învățământ a obiectivului: optimizarea accesului la 
resursele educaționale și operaționalizarea acestuia; 

• includerea în planul managerial al unităților de învățământ a strategiei de dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice prin activitatea științifică; 

• evaluarea și consilierea conducerii unităților de învățământ și cadrelor didactice cu privire la utilizarea 
mijloacelor didactice și a spațiilor școlare destinate creșterii nivelului procesului instructiv-educativ; 

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

• culegerea dovezilor privind măsurile întreprinse de școli pentru îndeplinirea standardelor minime de 
calitate și pentru optimizarea situațiilor existente. 

 În conformitate cu Legea 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, inspectoratul școlar va monitoriza 
în anul școlar 2022-2023 respectarea prevederilor privind termenele de solicitare a evaluării externe ARACIP pentru 
evaluarea periodică și acreditarea programelor de studii. 
 
 

3.7. Unități conexe 

3.7.1. CCD - partener al Inspectoratului Școlar Județean Neamț în activitățile de formare a resursei umane angajate 
în sistemul de învățământ preuniversitar 

Casa Corpului Didactic Neamț a desfăşurat, în anul şcolar 2021-2022, o activitate complexă, iar obiectivele 

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

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

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

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

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

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

personalului din învăţământul preuniversitar, în anul școlar 2021-2022, analiză care a stat la baza elaborării ofertei de 

programe de formare variate ce a cuprins un număr de 67 de programe de formare continuă avizate de ME, dintre 

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

didactice și 4 programe de formare continuă acreditate ME.  

În anul școlar 2021-2022, oferta de programe de formare a oferit posibilități ample de formare, prin care s-a 

urmărit cu precădere dezvoltarea competențelor profesionale, specifice, valorificând experienţe personale şi exersând 

tehnici de aplicare a cunoştinţelor în situaţii concrete sau prefigurate de noul context educaţional. 

În anul școlar 2021-2022, Casa Corpului Didactic Neamț a acreditat programul de formare Dezvoltarea 

metodelor experiențiale de învățare și educația outdoor, 89 ore. 

 

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 a organizat  proiecte de mobilitate ale elevilor și ale 

cadrelor didactice (educația școlară), membrii consorțiului 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 – Tîrgu Neamţ, E10088534, 

• Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Borca (5 școli arondate), E10062636, 

• Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, E10089019. 

Casa Corpului Didactic Neamț implementează două proiecte europene, cu statut de partener, respectiv: 
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• „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – cod SMIS 2014+:118327 

• POCU ADS- Ameliorare. Dezvoltare. Succes, COD SMIS 132947, prin care cadrele didactice au posibilitatea 

de a urma următoarele programe de formare: 

✓ Integrare/reintegrare școlară prin programul ADȘ, 89 ore, 22 credite, OM nr. 3737/27.04.2021 

✓ Strategii inovative în programul A doua șansă, 89 ore, 22 credite, OM nr. 3737/27.04.2021 

✓ Activități caracteristice orelor de consiliere în cadrul programului ADȘ, 89 ore, 22 credite, OM nr. 

3737/27.04.2021 

 

Activitățile desfășurate de CCD în parteneriat cu ISJ, care au condus la creșterea calității actului didactic în 

școlile din județ. 

Nr. 

crt. 
Numele parteneriatului Activități derulate Rezultate obținute 

1.  Program de formare Abilitarea 

curriculară a cadrelor didactice din 

învățământul primar pentru clasa 

pregătitoare 

Program de formare 38 cadre didactice formate 

2.  Program de formare Metodist al IȘJ 

Neamț 

Program de formare 24 cadre didactice formate 

3.  Stagiu de formare pentru profesorii cu 

statut de suplinitor în vederea participării 

la susținerea concursului național de 

ocupare a posturilor vacante 

Program de formare 31 cadre didactice cu statut de 

suplinitor în vederea participării la 

susținerea concursului național de 

ocupare a posturilor vacante 

4.  Definitivat 2022 Program de formare 90 cadre didactice din învățământul 

preuniversitar înscrise la examenul 

de definitivare în învățământ în anul 

școlar curent 

 

Activități de monitorizare a impactului participării cadrelor didactice la cursuri 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. 

Filiale ale CCD Neamț : 

• Colegiul Tehnic Miron Costin Roman 

• Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Săbăoani 

• Liceul Tehnologic Ion Creanga, Pipirig 

• Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț 

• Liceul Gh. Ruset Roznovanu, Oraşul Roznov 

• Liceul Carol I  Bicaz 
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Biblioteci școlare aflate în coordonarea metodologică a caselor corpului didactic,  

conform OM 5554/2011, art.14 

Localitatea Unitatea școlară cu bibliotecă 

Adjudeni Liceul Tehnologic Adjudeni 

Bicaz Liceul „Carol I" Bicaz 

Bicaz Şcoala Gimnazială „Regina Maria” 

Borca Liceul „Mihail Sadoveanu", Borca 

Borlești Mastacăn Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” Mastacăn 

Buruienești, Doljești Școala Gimnazială „Gh. Patrașcu” Sat Buruienești 

Gherăești Școala Gimnazială, Comuna Gherăești 

Horia Școala Gimnazială „Carmen  Sylva"  

Horia, Sat Cotu-Vameș Școala Gimnazială „Otilia Cazimir"  

Ion Creanga Școala Gimnazială Com. Ion Creangă 

Petricani Liceul Tehnologic Comuna Petricani 

Piatra  Neamț Liceul  Economic „Al. Ioan Cuza”, Piatra Neamţ 

Piatra Neamț Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Piatra Neamţ 

Piatra Neamț Liceul Teologic Ortodox ”Sf.Imp. Constantin Si Elena” Piatra Neamt 

Piatra Neamț Colegiul Național de Informatică, Piatra Neamţ 

Piatra Neamţ L.P.S. Piatra Neamţ 

Piatra Neamţ Şcoala Gimnazială Nr.2, Piatra Neamţ 

Piatra Neamţ Şcoala Gimnazială Nr.3 Piatra Neamţ 

Piatra Neamţ Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Piatra Neamţ 

Piatra Neamț CSEI „Al. Roșca", Piatra Neamţ 

Piatra Neamț Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra Neamţ 

Piatra Neamț Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra Neamţ 

Piatra Neamț Colegiul Național „Gheorghe Asachi”, Piatra Neamţ 

Piatra Neamț Școala Gimnazială Nr. 5 Piatra Neamț 

Piatra Neamț Școala Gimnazială Nr. 8 , Piatra Neamţ 

Piatra Neamț Școala Gimnazială „Nicu Albu” Piatra Neamţ 

Piatra Neamț Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc, Piatra Neamţ 

Piatra- Neamț Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra Neamţ 

Piatra-Neamţ Liceul de Arte „Victor Brauner", Piatra Neamţ 

Piatra-Neamţ Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu", Piatra Neamţ 

Piatra-Neamţ Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Piatra Neamţ 

Pildești Școala Gimnazială Nr. 1 Pildești 

Pipirig Liceul Tehnologic „Ion Creangă" 

Roman Colegiul Naţional „Roman Vodă" Roman 

Roman Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman 

Roman Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

Roman Liceul cu Program Sportiv Roman 

Roman Liceul cu Program Sportiv - Structura Școala Gimnazială „Roman Mușat” 

Roman Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș” Roman 

Roman Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman 
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Localitatea Unitatea școlară cu bibliotecă 

Roman Școala de Arta „Sergiu Celibidache” Roman 

Roman Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman 

Roman Liceul Tehnologic „Vasile Sav'” Roman 

Roman Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza" Roman 

Roznov Liceul Tehnologic  „Gh. Ruset Roznovanu" 

Săbăoani Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri" 

Săvineşti Şcoala Gimnazială „I. Gervescu" 

Tazlău Școala Gimnazială „I.I. Mironescu” Tazlău 

Tarcău Școala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” 

Tașca Școala Gimnazială „Vasile Mitru” Tașca 

Tîrgu Neamt Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamț 

Tîrgu Neamt Colegiul Național „Ștefan Cel Mare”  

Tîrgu Neamț Școala Gimnazială Domnească „Grigore Ghica Vodă” Tg. Neamț 

Tîrgu Neamţ Liceul  Tehnologic „Vasile Conta " 

Tîrgu Neamț Școala Gimnazială ”Ion Creangă” 

Valea Ursului Liceul Tehnologic „Valea Ursului” 

Vînători Neamț Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”   

Vînători Neamț Liceul  Tehnologic Arhimandrit „Chiriac Nicolau" 

TOTAL 59 

  

Centre de informare şi documentare funcționale 

Nr. 

crt. 
Localitatea Unitatea şcolară / Localitatea 

1.  Adjudeni com. 

Tămășeni 

Școala Profesională Adjudeni 

2.  Agapia Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” Agapia 

3.  Agapia Şcoala Gimnazială „N. Grigorescu”  Agapia 

4.  Bicaz Şcoala Gimnazială „Regina Maria”, Bicaz, 

structura Școala Gimnazială Nr. 2, Bicaz 

5.  Bicaz Liceul „Carol I”, Bicaz 

6.  Bicaz-Chei Școala Gimnazială Bicaz-Chei 

7.  Bîra Şcoala Gimnazială „Antonie Mureșianu” Bîra 

8.  Bodeşti Şcoala Gimnazială Bodeşti 

9.  Borca Liceul „Mihail Sadoveanu”, Borca 

10.  Brusturi Școala gimnazială „Ieremia Irimescu”, Brusturi 

11.  Buruienești- Doljești Școala Gimnazială „Gh. Pătrașcu” Buruienești, comuna Doljești 

12.  Dreptu - Poiana 

Teiului 

Şcoala Gimnazială „Constantin Romanescu”, Dreptu, structură a Școlii 

Gimnaziale „Iustin Pîrvu”- Poiana Teiului 

13.  Dumbrava Roşie Şcoala Gimnazială Dumbrava Roşie 

14.  Gherăești Şcoala Gimnazială Gherăești 

15.  Grumăzești Şcoala Gimnazială Grumăzești 

16.  Hangu Școala Gimnazială, Hangu 
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Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei: 

• Consultanță față în față, cu privire la consilierea cadrelor didactice în vederea accesării cursurilor de formare; 

• Consilierea responsabililor cu formarea profesională, responsabililor CDI; 

• Consultanță față în față pe legi, metodologii; 

• Consultanță prin e-mail, telefon; 

• Informarea personalului din învățământul preuniversitar cu privire la modalitatea de acumulare a celor 90 de 
credite; 

• Consultanță cu privire la întocmirea dosarelor pentru echivalarea gradelor didactice, cursurilor 
postuniversitare/mastere; 

• Anunțuri pe site-ul CCD Neamț, ISJ Neamț; 

• E-mail-uri de informare trimise în școli; 

• Organizare a  lansării ofertei; 

• Consiliere și informare cu privire la realizarea  materialelor de promovare a instituției; 

• Consultanta  asupra modului de înscriere la  programelor de formare, gradele didactice; 

• Consiliere și efectuare  echivalări conform Metodologiei OMEC 5967/2020; 

• Consiliere Ordin Nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 
acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

• Informare, documentare de pe site-uri de specialitate (www.edu.ro, www.anc.edu.ro, www.isjneamt.ro,  
www.fonduriri-structurale.ro , www.finantare.ro,  www.fonduri-ue.ro, www. europa.eu); 

• Consultanţă şi consiliere pedagogică acordată frontal (în filialele  și CDI-uri, în școlile din mediul rural și urban); 

• Comunicare internă şi externă; 

• Organizarea și participarea semestrială la Cercurile Pedagogice pentru responsabilii Centrelor de 
documentare și Informare/profesorii documentariști;   

Nr. 

crt. 
Localitatea Unitatea şcolară / Localitatea 

17.  Ion Creangă Şcoala Gimnazială, loc. Ion Creangă 

18.  Bahna - Izvoare Şcoala Gimnazială, comuna Bahna/ Structura Izvoare 

19.  Moldoveni Şcoala Gimnazială Comuna Moldoveni 

20.  Negrești Şcoala Gimnazială „Dumitru Almaș” Negrești 

21.  Piatra-Neamţ Şcoala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamţ 

22.  Rediu Şcoala Gimnazială Rediu 

23.  Roman Școala Gimnaziala „Vasile Alecsandri” Roman 

24.  Roznov Liceul Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu”,Roznov 

25.  Săbăoani Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Săbăoani 

26.  Săvineşti Şcoala Gimnazială „I. Gervescu’’, comuna Săvineşti 

27.  Stăniţa Şcoala Gimnazială Stăniţa 

28.  Tarcău Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu", Comuna Tarcău 

Grădiniţa cu Program Normal Tarcău 

29.  Tazlău Școala Gimnazială „I.I. Mironescu’’, Tazlău 

30.  Timișești Școala Gimnazială Timișești 

31.  Tîrgu Neamț Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tîrgu Neamț 

32.  Țibucani Școala Gimnazială Țibucani 

33.  Văleni Școala Gimnazială  Comuna Văleni 

34.  Zăneşti Şcoala Gimnazială Nr 1, comuna Zăneşti 

http://www.fonduri-ue.ro/
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• Consiliere  metodologică acordată  personalului din sistemul de învățământ preuniversitar. 

 

Programe de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar, an școlar 2021-2022 

Programe de formare cu furnizor Casa Corpului Didactic, acreditate de Ministerul Educației 

Total participanți 148 

Programe de formare ale altor instituții, acreditate de Ministerul Educației şi derulate prin CCD 

Total participanți 220 

Programe de formare continuă organizate prin casa corpului didactic la solicitarea direcțiilor de 

specialitate din Ministerul Educației 

Total participanți 298 

Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată de Ministerul Educației 

Total participanți 3945 

Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în 

învățământ 

Total participanți 90 

Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării 

la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante 

Total participanți 31 

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 

Total participanți 84 

Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ preuniversitar din județ 

Total participanți 56 

Activități de instruire/ formare a cadrelor didactice care au, la nivelul unităților de învățământ 

preuniversitar din județ, atribuții privind formarea continuă și dezvoltarea profesională 

Total participanți  177 

Programe/ Activităţi desfăşurate în mediul rural 

Total participanți 35 

Programe/activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor, romilor din zonele defavorizate şi 

altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ preuniversitar) 

Total participanți 35 

 

Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale – 70  

În majoritate, activitățile s-au derulat în sistem online, avându-se în vedere situația actuală. S-a observat o 

participare foarte mare a cadrelor didactice. Participarea a fost foarte diversă, însemnând implicarea cadrelor didactice, 

didactic auxiliare dar și a elevilor. 

Activităţile metodice au avut un caracter deschis şi s-au caracterizat prin dinamism şi implicarea cadrelor 

didactice.  

Acestea au avut ca scop organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactic, 

asigurarea creşterii calităţii şi eficienţei activităţilor didactice şi organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea 

locală, precum şi diseminarea de bune practici în privinţa activităţilor pedagogice în CDI. 
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Activitățile inițiate și prezentate au asigurat cadrelor didactice accesul la informație și documentație, au susținut 

procesul instructiv-educativ de participare la dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor. 

Biblioteca a oferit resurse pedagogice informaționale: carte, presă, CD, DVD necesare cadrelor didactice și 

elevilor, în funcție de programele de instruire și nevoile de perfecționare metodică.  

 
ANEXA 2 Activitatea CCD Neamț 

 

3.7.2. CJRAE - monitorizarea activităților de asistență/intervenție/consiliere psihopedagogică 

În anul școlar 2021-2022 CJRAE Neamț, prin intermediul specialiștilor angajați, a derulat activități care s-au 

adresat atât elevilor, cât și părinților și cadrelor didactice: 

1. Consiliere/asistență psihopedagogică pentru elevi, părinți și cadre didactice. 

2. Terapia tulburărilor de limbaj și 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 2021-2022 acțiunile de consiliere psihopedagogică s-au concentrat pe oferirea suportului psiho-

emoțional atât elevilor cât și cadrelor didactice, având în vedere condițiile speciale în care s-au derulat activitățile 

didactice. 

Activitățile de consiliere psihopedagogică 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. 

Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvență înregistrată în rândul cabinetelor de asistență 

psihopedagogică o reprezentă managementul emoțiilor și dezvoltarea abilităților emoționale și de comunicare, 

managementul învățării/dezvoltare cognitivă/dezvoltarea creativității cât și orientarea în carieră. 

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 Dezvoltări s.a.  

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, 10 gradul II, 9 definitivat și 3 

debutanți.  

Începând cu anul școlar 2021, CJRAE Neamț derulează în parteneriat cu DGASPC Neamț și Asociația Social 

Alert proiectul „Calitate și Incluziune prin Educație”. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 7.138.650 lei 

aprobat prin intermediul Granturilor Norvegiene 2014-2021. Proiectul aflat în implementare până în februarie 2024 

vizează integrarea educațională și socială a unui număr de 363 copii aflați în risc de excluziune socială, datorită riscului 

crescut de abandon școlar și a unui număr de 550 de copii cu cerințe educaționale speciale înscriși în cele 16 unități 

de învățământ colaboratoare în cadrul proiectului. 
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3.7.3. Unități școlare cu activitate extrașcolară (Palate/cluburi) 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• 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; 

• gradul de acoperire cu personal didactic titular, cu 
excepţia cercurilor de Dans popular și Muzică vocal-
instrumentală; 

• 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 premii şi 
menţiuni la concursurile şi olimpiadele naţionale; 

• colaborări eficiente cu unităţile şcolare, cu instituţiile 
publice şi cu partenerii sociali. 

• 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 online; 

• 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. 

 

 

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;  

• Gestionare eficientă a resurselor materiale şi financiare;  
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•  Gestionarea imaginii instituţiei; 

•  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 copiilor 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. 

 

ANEXA 3  Rezultate notabile obținute de elevii din palat și clubul copiilor 

 

3.7.4. CSS  

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:  
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- 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 Mare” 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); 

- 7 grupe de handbal (5Î+2A); 

- 10 grupe de fotbal (8Î+2A); 

- 2 grupe de tenis (1Î+1A); 

- 2 grupe de baseball (1Î+1P); 

- 26 de grupe (456 sportivi) . 

 

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 - plată utilități; 

- 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; 

- 115 locuri de cazare; 

- două microbuze (16+1). 

L.P.S. - C.S.Ș Piatra-Neamț funcționează cu: 4 clase gimnaziu (91 elevi) și 11 clase liceu (311 elevi) și 38 grupe de 

începători și avansați (670 sportivi C.S.Ș.);  

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; 

- sală polivalentă - prin protocol de colaborare cu Primăria Municipiului Roman - fără chirie; 

- stadion - propriu; 

- o sală de forță cu o suprafață 160 mp - proprie; 

- 80 locuri cazare/masă în incinta clubului; 

- patru microbuze (16+1, 29+1, 8+1, 8+1). 

L.P.S. - C.S.Ș Roman funcționează cu: 13 clase gimnaziu (297 elevi) și 12 clase liceu (329 elevi) și 19 grupe de 

începători și avansați (296 sportivi C.S.Ș.). 
 

 

3.8. Relația cu mass-media  

 

Rolul mass-media în societate a devenit foarte important. Astfel, suntem în măsură să afirmăm că o 

comunicare corectă este în beneficiul tuturor. Informațiile reprezintă o sursă vitală pentru orice tip de decizie, iar mass-

media este principalul mediu de difuzare a acestora, evident, acordăm atenția cuvenită relației cu mass-media, 
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acționăm în direcția satisfacerii nevoii de informare în continuă creștere a oamenilor din perimetrul instituției noastre, 

cât și a celor  din afara ei. 

Comunicarea cu mass-media se realizează în baza unei proceduri. Am stabilit canale de comunicare directă 

prin transmiterea comunicatelor de presă, în mod unitar, către grupul de presă din județ, de către responsabilul cu 

promovarea în spațiul public, sau prin postarea comunicatelor de presă pe site-ul ISJ Neamț: 

http://www.isjneamt.ro/site/category/comunicate-de-presa/. 

Relaţia cu reprezentanţii mass-media este bună, aceştia participă la conferinţele de presă, în cadrul cărora se 

prezintă teme educaţionale de actualitate. Inspectorul școlar general, inspectorii școlari generali adjuncți, informează 

pe reprezentanţii mass-media, ori de câte ori este cazul, cu aspecte privind activitatea educațională din unitățile școlare 

nemțene. Pe site-urile radiourilor şi ale televiziunilor locale pot fi urmărite interviurile date de inspectorul școlar general 

sau de alţi colegi din inspectorat. 

În relația cu mass-media respectăm principiul transparenței și a accesului la informații de interes public. Atât 

publicului larg, cât și instituțiilor partenere le sunt transmise informații cu privire la activitatea ISJ Neamț și a unităților 

școlare din subordine, iar când sunt solicitate informații de interes public aceste sunt transmise în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Activitatea instituției se 

desfășoară transparent, asigurând deschidere față de publicul interesat. 

Promovarea imaginii se realizează prin intermediul emisiunilor la care participă inspectorul general, prin 

conferințe dedicate proiectelor cu finanțare nerambursabilă sau fără finanțare, însă cu impact mare pentru populația 

școlară. În acest an școlar majoritatea promovărilor au fost realizate în format online. Părinţii, cititorii, ascultătorii, 

telespectatorii sunt informaţi corect, în mod transparent, din sursă directă în legătură cu problemele învățământului 

nemțean. Cele mai frecvente subiecte sunt: examenele naţionale, înscrierile în clasa pregătitoare, reducerile de posturi, 

dar şi aspectele negative din şcoli, de ex. acte de violenţă, absenteismul etc. 

În calitate de inspector școlar general am participat la diverse emisiuni radio și TV, am acordat interviuri în 

ziare și reviste privind problematica învățământului nemțean. În vederea unei bune promovări a imaginii inspectoratului 

școlar a fost elaborat Planul de publicitate și vizibilitate în spațiul 

 

3.8.1. Prioritățile asumate în anul școlar 2021-2022  

Planul de publicitate și vizibilitate al proiectului de promovare instituțională în spațiul public oferă o imagine 

sintetică a activităților și rezultatelor așteptate la nivelul instituției, a unităților școlare din sistem și a colaborării cu 

partenerii educaționali. 

3.8.2. Obiective de comunicare asumate în anul școlar 2021-2022 

• Creșterea vizibilității ISJ Neamț la nivelul comunității locale, la nivel național și internațional, vizează: 

- organizarea de evenimente de presă: interviuri, conferințe de presă, mese rotunde, întâlniri de lucru, ș.a. 

Interviurile sunt organizate de regulă la sediul ISJ, cu participarea inspectorului școlar general, a 

inspectorilor școlari generali adjuncți, iar în cazul conferințelor de presă, media locală și regională este 

invitată prin intermediul invitațiilor transmise prin e-mail grup de presă; 

- participarea în cadrul unor emisiuni TV a inspectorului școlar general, a inspectorilor generali adjuncți și 

a inspectorului de imagine al ISJ pe teme prioritare și de actualitate din învățământul nemțean; 

- informarea presei cu informații de interes public din viața școlilor și din activitățile curente ale ISJ Neamț. 

- mediatizarea exemplelor de bună practică a proiectelor din școli, diseminarea informațiilor primite pe 

diferite căi (site ISJ Neamț, campanii de diseminare pe anumite evenimente); 
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- reprezentarea ISJ Neamț în diferite activități și manifestări județene organizate în colaborare cu instituțiile 

descentralizate interesate de educație, de protecția și sănătatea copiilor. 

• Eficientizarea comunicării în interiorul instituției, vizează:  

- promovarea prin comunicate de presă, postate pe site-ul www.isjneamt.ro, a tuturor activităților 

compartimentelor. Responsabilitatea aparține persoanei care organizează/participă sau facilitează 

evenimentul/evenimentele; 

- inspectorii școlari promovează pe site-ul ISJ Neamț diferite campanii de promovare a activităților 

desfășurate în cadrul olimpiadelor școlare, la activitățile organizate de Ministerul Educației, în teritoriu.  

• Asigurarea comunicării cu directorii unităților școlare, vizează: 

- informarea directorilor din unitățile școlare cu privire la promovarea activităților /evenimentelor atât la 

nivelul școlii cât și la nivelul partenerilor educaționali și la nivelul comunității; 

- colaborare cu directorii unităților școlare şi consilierii educativi din școli, care sunt direct interesați de 

promovarea unei imagini corecte a școlii nemțene 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 interesați din 

comunitatea școlară și din comunitatea locală despre activitățile ce urmăresc combaterea fenomenului 

de părăsire timpurie a școlii; 

- colaborare și acces la informație pentru alte instituţii interesate de educaţie şi realizarea de activităţi 

comune în beneficiul direct al copiilor. 

• Eficientizarea comunicării cu reprezentanții mass-media, vizează: 

- 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, instituțiile de cult și 

cultură etc. 

3.8.3. Grupul țintă al activității de promovare și publicitate 

Beneficiarii direcți ai activităților de promovare și publicitate în spațiul public sunt: 

• elevii și părinții din unitățile școlare ale județului Neamț; 

• cadrele didactice implicate în activitățile educaționale și în parteneriatele de colaborare; 

• parteneri educaționali; 

• comunitatea locală, consiliile locale, agenții economici, mediul de afaceri etc. 

Lista instrumentelor utilizate în activitatea de promovare și publicitate: peste 160 comunicate de presă, peste 

500 de link-uri cu articole despre învățământul din județul Neamț, utilizarea maximă a site-ului instituției, 50 afișe 

evenimente/bannere/ roll-up-uri, și alte materiale de promovare. 

3.8.4. Rezultatele activității de promovare și publicitate în spațiul public  

• Colaborarea cu directorii unităţilor şcolare pentru promovarea unei bune imagini a şcolii nemţene în 

comunitatea locală prin mediatizarea unor exemple de bună practică: lansări de carte şi revistă şcolară, 

derularea de proiecte educaţionale, participarea la evenimentul „Sărbătoarea școlii nemțene” etc. 

• Dezvoltarea de parteneriate între unităţile şcolare şi trusturi de presă media cu scopul promovării tuturor 

rezultatelor obținute de elevi în activităţile şcolare şi extraşcolare. 

http://www.isjneamt.ro/
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• 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. 

 

Concluzii 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț a realizat la nivelul instituției o strategie de promovare a evenimentelor 

organizate și realizate atât la nivelul unităților școlare cât și la nivelul inspectoratului (peste 500 de comunicări publice 

pe site, conferințe online cu directorii, o conferință de presă).  

Toate unitățile școlare au avut posibilitatea să-și promoveze activitățile din cadrul proiectelor educaționale, 

concursurile școlare, competițiile sportive și alte rezultate meritorii obținute de elevi/cadre didactice în procesul 

instructiv-educativ, pe site-ul: www.isjneamt.ro. La nivelul comunității locale și la nivel de județ s-au realizat 

informări/comunicate de presă/articole de presă care au vizat transmiterea de informații de interes public din viața 

școlilor și din activitățile curente ale ISJ Neamț. 

 

  

http://www.isjneamt.ro/
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CAPITOLUL IV 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL PRIN  
INSPECŢIE ŞCOLARĂ  

 

4.1. Diagnoza procesului de învățământ din perspectiva ariilor curriculare  
 
 

A. Educație timpurie 
1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei  
 Număr norme didactice an școlar 2021-2022:  

 URBAN RURAL TOTAL 

Titulari 264 250 514 

Suplinitori 53 60 113 

Necalificați 8 16 24 

Plata cu ora 7 3 10 

TOTAL 332 329 661 

 

 

 
 

Număr persoane angajate an școlar 2021-2022: 661  

În anul școlar 2021-2022, în învățământul preșcolar, au fost, în județul  Neamț, un număr total de 661 

educatoare angajate, din care 77,77 %  titulari, 17,09 % suplinitori calificați, 3,63 % suplinitori necalificați și 1,51 % 

pensionari/la plata cu ora. 

 

Număr cadre didactice titulare: 514  
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Număr cadre didactice pe grade didactice: 

 Urban Rural Total 

Gradul I 191 175 366 

Gradul 2 39 34 73 

Definitivat 63 72 135 

Debutanți 30 33 63 

Necalificați 8 16 24 

Total 331 330 661 

 
2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei   
Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 

- Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore: 47 

- Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 7 inspecții tematice și 147 în specialitate.  

În cadrul inspecțiilor tematice au fost urmărite următoarele aspecte:  

• Verificarea modului de aplicarea legislației și a Ordinului MEC nr. 3235/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor 

de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

• Consilierea directorilor unităților școlare cu privire la pregătirea începerii anului școlar; 

• Promovarea vaccinării în rândul personalului didactic, didactic- auxiliar și nedidactic, precum și a elevilor de 

peste 18 ani; 

• Monitorizarea aplicării legislației și a actelor normative privind Ordinul MEC nr .5545 privind aprobarea 

Metodologiei - Cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, 

precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

• Monitorizarea începutului de an școlar(verificare PJ si structuri); 

• Aplicarea legislației și a actelor normative privind OME 5196/3.09.2021 și OMS 1756/3.09.2021; 

• Încheierea situației școlare pe anul trecut (examene de corigență, examene de diferență); 

• Completarea documentelor școlare și a actelor de studii pentru anul școlar 2020-2021; 

• Constituirea Consiliilor de Administrație conform OME 5154; 

• Asigurarea siguranței în școli (mobilier corect depozitat, spații de depozitare securizate corespunzător); 

• Monitorizarea înscrierii școlilor în Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), inițiat 

de Ministerul Educației; 

• Respectarea legislației în vigoare privind încheierea situației școlare pe semestrul I și la finalul anului școlar 

2021-2022; 

• Monitorizarea aplicării legislației în vigoare cu privire la acordarea tuturor tipurilor de burse; 

• Verificarea respectării măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 

La nivelul disciplinei Educație timpurie, inspecția școlară de specialitate a urmărit evaluarea atingerii 

standardelor, prin raportare la documentele curriculare, de planificare, la calitatea demersului didactic și a progresului 

realizat de preșcolari, precum și consilierea cadrelor didactice aflate în procesul de dezvoltare profesională și evoluție 

în cariera didactică. 
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Resurse educaționale deschise (RED) 

În perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022 s-a derulat procedura operațională privind crearea de  resurse 

educaționale deschise în cadrul ISJ Neamț, pentru semestrul I. 

Au intrat în procesul de evaluare 22 de  resurse educaționale și au fost selectate 20 pentru a fi încărcate pe 

platforma RED a ISJ Neamț: 

1. Gheorghiu Manuela – „Știința de la joacă la învățare” – CDȘ; 

2. Balan Ana Maria – „Aspecte comparative ale managementului” – resursă metodico-științifică; 

3. Nistor Cristina Maria – „Copilul și activitatea ludică” – resursă metodico-științifică; 

4. Soponaru Ana Petronela – „Modalități de utilizare a metodelor interactive de predare-învățare-evaluare” – 

resursă metodico-științifică; 

5. Cănărău Gabriela – „Metode alternative de învățare cu ajutorul instrumentelor TIC” – resursă metodico-

științifică; 

6. Cănărău Gabriela – „Povești de toamnă” – proiect de activitate integrată; 

7. Todireanu Daniela – „Modalități concrete de utilizare a jocurilor didactice” -  resursă metodico-științifică; 

8. Ionescu Gica Nadia – „Planificare orientativă la dirigenție” – resursă educațională curriculară; 

9. Ionescu Gica Nadia – „Planificare orientativă la matematică” – resursă educațională curriculară; 

10. Bucur Maria Bianca   – „Suntem acrobați” – proiect didactic; 

11. Măriean Laura –„Cufărul cu surprize” – proiect didactic; 

12. Drăgănescu Petronia – „Inimioare, inimioare noi vă dăruim” – proiect didactic; 

13. Sandu Mihaela – „Suntem harnici, buni și curajoși” – proiect didactic; 

14. Sandu Mihaela – „Să mănânc sănătos!” – proiect didactic; 

15. Humă Andrada Ioana – „Mesagerii primăverii” – proiect didactic; 

16. Gheorghiu Gina – „Minte sănătoasă în corp sănătos” – CDȘ; 

17. Gheorghiu Gina – „Mișcare și sport în grădiniță!” – parteneriat educațional; 

18. Cosma Iuliana/Mițu Daniela  - „Ursuleții călători” – parteneriat educațional; 

19. Cosma Iuliana – „Activitățile de tip Outdoor” – resursă metodico-științifică; 

20. Cosma Iuliana – „Parfum de primăvară” – soft educațional. 

În perioada februarie 2022 – aprilie 2022 s-a derulat procedura operațională privind crearea de resurse 

educaționale deschise în cadrul ISJ Neamț, pentru semestrul al II-lea. 

Au intrat în procesul de evaluare 8 resurse educaționale și au fost selectate 7 pentru a fi încărcate pe platforma 

RED a ISJ Neamț: 

1. Ioniță Tatiana – „Noi suntem români”  - proiect didactic; 

2. Soponaru Ana Petronela – „Pinguinii numără până la 7” – proiect didactic; 

3. Ungureanu Elena – „Consilierea părinților” – proiectare; 

4. Ungureanu Elena – „Activitățile în aer liber-posibilități și modalități de  organizare cu preșcolarii” – sursă 

metodico-științifică; 

5. Ungureanu Elena – „Un strop de credință” – proiect educațional; 

6. Vrînceanu Miruna – „Cunoașterea mediului – grupa mare” – proiectare; 

7. Samoilă Cătălina –„Cunoașterea mediului – grupa mare” – proiectare. 

 

2.2.  Număr inspecții  

a) curente: 145; 

b) speciale: definitivat - 47; grad II - 62; grad I – 47. 
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2.3.  Număr inspecții tematice/număr ore: 7 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - constatări 
identificate în cadrul inspecțiilor 

În anul școlar 2021-2022, activitatea didactică  la disciplina educație timpurie s-a desfășurat față în față, și, în 

cazuri speciale, online.  

Respectând Curriculum-ul pentru educație timpurie 2019, aprobat prin OMEN 4694/2.08.2019 și scrisoarea 

metodică ME nr.33774/05.10.2021, procesul de predare-învățare-evaluare s-a axat pe construirea unor premise pentru 

dezvoltarea competențelor viitoare ale copiilor, prin adaptarea conținuturilor la nevoile și potențialul copiilor, realizând 

un echilibru între învățare și dezvoltarea armonioasă a personalității. 

 

 Puncte tari 

• Implementarea Curriculumului pentru educație timpurie printr-un demers integrat care ia în considerare 

toate domeniile de dezvoltare ale copilului, facilitând și susținând procesul de predare-învățare-evaluare 

indiferent de forma în care sunt organizate cursurile. 

• Promovarea unei abordări curriculare unitare și coerente, având ca referință domeniile de dezvoltare care 

determină profilul de formare al preșcolarului, adaptată ritmului de dezvoltare al preșcolarului. 

• Capacitatea cadrelor didactice de proiectare a documentelor școlare, pe unități de învățare, proiecte 

tematice, planificări anuale, calendaristice, săptămânale în concordanță cu recomandările și reglementările 

la nivel de disciplină, în vigoare. 

• Centrarea procesului educațional pe copil, preocuparea permanentă a cadrelor didactice pentru 

cunoașterea copilului ca individualitate și adaptarea programelor de formare la profilul individual al 

acestuia. 

• Realizarea evaluării preșcolarilor  în scopul de reglare și autoreglare a activității didactice și folosirea 

datelor despre capacitățile de învățare ale copiilor pentru stabilirea obiectivelor activității următoare și 

utilizarea strategiilor didactice adecvate.   

• Existența programelor CDS elaborate conform Procedurii operaționale revizuite privind avizarea 

programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculum la decizia școlii, ce răspund nevoilor de 

cunoaștere ale copiilor. 

• Amenajarea unui mediu educațional stimulativ, a unui spațiu social și cultural primitor și sigur, care să 

susțină dezvoltarea copilului sub aspect cognitiv, emoțional, social, motric, al sănătății și securității în noul 

context pandemic. 

• Alegerea strategiilor didactice de predare-învățare-evaluare, tradiționale dar și moderne,  în funcție de 

caracteristicile specifice ale fiecărui copil, de stilul de învățare, profilul inteligențelor multiple, dar și de tipul 

de învățare adecvat. 

• 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. 

• Oferirea unor situații de învățare bazate pe un climat emoțional favorabil care încurajează interacțiunea 

educatoare - copil, copil - copil, copil - educatoare. 

• Utilizarea ghidurilor, reperelor,  materialelor auxiliare, folosirea  noilor tehnologii digitale  în activitatea cu 

preșcolarii (softuri educaționale, platforme, resurse educaționale, aplicații), pentru creșterea progresului 

real al preșcolarului. 

• Preocuparea pentru îmbunătățirea bazei didactico-materiale prin eforturi propria. 
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• Derularea de parteneriate cu părinții printr-o abordare firească, unitară și durabilă a demersurilor 

educaționale inițiate atât față în față, cât și în caz de nevoie prin intermediul învățării online. 

• Preocuparea și implicarea inspectorului de specialitate în elaborarea unor repere de bune practici pentru 

desfășurarea activității instructiv-educative optime din punct de vedere metodic (planificări anuale pe nivel 

de vârstă, planificări pentru activitatea cu părinții, repere orare),diseminate la nivel de cerc pedagogic. 

Aspecte ce trebuie îmbunătățite 

• Promovarea exemplelor de bune practici în  adaptarea Curriculum-ului la particularitățile unor categorii 

speciale de preșcolari  (copii cu CES). 

• Adaptarea permanentă la condițiile și cerințele specifice pentru preîntâmpinarea răspândirii bolilor virale 

și pentru organizarea unui mediu educațional sigur, prietenos și stimulativ. 

• Inițierea unor demersuri educative care să vizeze stimularea creativității, formarea atitudinii pozitive față 

de propriul demers de învățare, încurajarea inițiativei copilului și a luării deciziei, învățarea prin experiment 

si explorare alături de  achizițiile cognitive. 

• Identificarea unor strategii care să flexibilizeze atitudinea unor cadre didactice în ceea ce privește utilizarea 

metodelor moderne interactive de grup, și să crească preocuparea pentru individualizarea/ diferențierea 

învățării în raport cu profilul de vârstă și individual al copilului. 

• Consultarea documentelor de specialitate, a platformei de resurse educaționale deschise a Inspectoratului 

Județean Neamț. 

• Creșterea numărului de activități opționale și elaborarea acestora conform Procedurii operaționale privind 

avizarea programelor pentru disciplinele opționale cuprinse în curriculum la decizia școlii, ce răspund 

nevoilor de cunoaștere ale copiilor. 

• Expunerea în sala de grupă a unor materiale care să fie la îndemâna copiilor și care să aibă  legătură cu 

tema parcursă. 

 

Analiza SWOT: 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

● Interesul crescut al cadrelor didactice pentru formarea 

profesională continuă  prin înscrierea la examene pentru 

obținerea gradelor didactice; 

● Rigurozitate și ritmicitate în întocmirea și completarea 

documentelor școlare; 

● Planificarea activităților zilnice este realizată corect, numărul 

de activități zilnice variind în funcție de nivelul vârstei copiilor și 

de tipul de program: normal/prelungit; 

● Creativitate în desfășurarea activităților; 

● Material didactic intuitiv, accesibil si estetic; 

● Corelare între obiective, strategiile didactice și conținuturi; 

● Obiectivele sunt formulate în termeni de comportamente 

măsurabile; 

● Strategiile didactice adaptate contextului de învățare; 

● Tehnicile de evaluare selectate sunt relevante pentru 

obiectivele fixate; 

● Aplicabilitate redusă a informațiilor 

prezentate în cadrul întâlnirilor 

metodice, cursuri de formare; 

● Dificultăți în înțelegerea noului 

curriculum (domenii de dezvoltare, 

comportamente preluate din RFÎDTC); 

● Utilizarea, în mod frecvent, în 

procesul de predare-învățare-evaluare 

a metodelor tradiționale și a activităților 

de tip frontal;   

● Nesiguranța în abordarea unor 

activități de natură integrată ce conduc 

spre concluzii referitoare la insuficienta 

înțelegere a mecanismelor de 

organizare și derulare a activităților de 

acest tip, creându-se confuzii și uneori 

aglomerări de materiale și informații;                                                                                              
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PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

● Obiectivitatea evaluării este asigurată prin aplicarea acelorași 

criterii de apreciere pentru toți preșcolarii evaluați; 

● Aprecierea rezultatelor are, după caz, rol de diagnoză, 

prognoză sau selecție și sunt punct de plecare în stabilirea 

strategiilor didactice viitoare, adecvate colectivului; se 

încurajează efortul copilului în realizarea unei sarcini; 

● Jocul are o pondere ridicată în organizarea și desfășurarea 

activităților în grădiniță; 

● Centrare reală pe nevoia fiecărui copil de manifestare a 

aptitudinilor și a abilităților; 

● Valorificarea în procesul de învățare a experiențelor, achizițiilor 

anterioare   

● Realizarea de instrumente de lucru la nivelul unității școlare, 

pe nivele de vârstă-planificări, proiecte tematice, proiecte 

educaționale- cu scopul de a sprijini cadrele didactice debutante; 

● Activitățile desfășurate online facilitează procesul de învățare 

și respectă particularităților de vârstă ale copiilor; 

● Accent pe starea de bine a copilului și individualizarea învățării; 

● Portofoliile copiilor reflectă progresul acestora; 

● Promovarea unor relații interpersonale optime bazate pe 

respect reciproc, crearea unui climat de cooperare  între 

personalul unității și beneficiarii direcți și indirecți; 

● Preocuparea pentru îmbunătățirea bazei didactico-materiale 

prin eforturi proprii. 

● Oferta educațională prin CDȘ este 

insuficient valorificată; 

● Proiecte și parteneriate educaționale 

reduse ca număr din cauza restrângerii 

interacțiunii preșcolarilor; 

● În procesul de autoevaluare  nu se  

identifică întotdeauna cauzele care au 

contribuit la neatingerea unor obiective. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

● Lansarea  Proiectele educaționale la nivelul ISJ Neamț 

„Curiozități colorate de copii explorate”, „Șoaptele cărților”, 

„Copiii-florile vieții”, „Gânduri de ecologist”, „Împreună pentru 

viitor” a facilitat implicarea cadrelor didactice și a preșcolarilor în 

activități de explorare a naturii înconjurătoare, de facilitare a 

procesului de incluziune școlară și  de  remediere a limbajului și 

comunicării, cu impact în ameliorarea riscului de abandon școlar; 

● Desfășurarea de activități de stimulare a lecturii de la vârste 

timpurii prin intermediul parteneriatelor cu bibliotecile școlare, 

Biblioteca Județeană „G.T.Kirileanu”,  și cu Asociația OvidiuRo; 

● Parteneriatul cu familia este bine conturat prin grupurile pe 

WhatsApp, Facebook, platforme online, dar și prin întâlniri față în 

față în cadrul ședințelor cu părinții, serbărilor școlare, vizite, 

excursii școlare; 

● Parteneriate între grupele de grădiniță și clasele primare, 

parteneriate în cadrul cărora se realizează activități comune,  

online și cu prezență fizică, având parteneri educaționali comuni; 

● Implicarea insuficientă a unor 

comunități locale în crearea bazei 

materiale adecvate unui proces de 

învățare modern; 

● Insuficienta pregătire teoretică și 

practică a cadrelor didactice debutante;  

● Rezistența la schimbare și 

conservatorismul unor cadre didactice; 

● Lipsa de implicare, uneori dublată de 

lipsa de motivare a unor cadre didactice; 

● Situația economică precară a unor 

familii care nu pot oferi copiilor resursele 

necesare traiului, dar și cele necesare 

frecventării grădiniței; 

● Insuficienta conștientizare a părinților 

copiilor privind rolul lor de principali 

partener educațional al școlii; 
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PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

● Bibliotecile școlilor coordonatoare oferă sprijin grupelor de la 

grădiniță în vederea desfășurării unor activități de literarizare; 

● Elaborarea de materiale suport pentru activități, ce vin în 

sprijinul educatoarelor debutante;                                                  

● Multitudinea surselor de informare. 

● Lipsa interesului unor cadre didactice 

pentru participarea la activități de 

perfecționare; 

● Necooptarea educatoarelor în 

comisiile de la nivelul școlii 

coordonatoare. 

 

4. Examene și concursuri școlare 

Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2021-2022 

În anul școlar 2021-2022 se observă o participare foarte bună a preșcolarilor din județ la concursurile de profil. 

Concursul 
Număr copii participanți 

Urban Rural Total 

1.  Concurs Național Amintiri din copilărie 212 127 339 

2.  Concurs Național Ars Ludica 28 22 50 

3.  Concurs Național Bucuriile iernii 10 66 76 

4.  Concurs Național Cei șapte ani de acasă 37 31 68 

5.  Concurs Național Drepturile copiilor- Cea mai mare lecție din lume 23 16 39 

6.  Concurs Național Eminescu-culoare si cuvânt 62 32 94 

7.  Concurs Național Exploratori în lumea emoțiilor 197 19 216 

8.  Concurs Național Feeria iernii 36 28 64 

9.  Concurs Național În așteptarea sărbătorilor de iarnă 33 12 45 

10.  Concurs Național Micii Olimpici 268 108 376 

11.  Concurs Național Micul isteț 178 62 240 

12.  Concurs Național Obiceiuri de iarnă în imaginația copiilor 47 11 58 

13.  Concurs Național Patrula Eco 46 41 87 

14.  Concurs Național Star Kids 164 73 237 

15.  Concurs Național Super Piticot 129 95 224 

16.  Concursul Internațional Discovery-Descoperă Lumea! 117 60 177 

17.  Concursul Național Academia Junior 91 43 134 

18.  Concursul Național Educrates-Minunile primăverii 16 21 37 

19.  Concursul Național Formidabilii 280 120 160 

20.  Concursul Național Tim Tim Timy 169 44 213 

21.  Proiect interjudețean Gânduri de ecologist 830 770 1600 

22.  Festivalului județean al preșcolarilor Copiii, florile vieții 621 40 661 
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Pe o scală de la 1 la 5, oportunitatea participării la concursurile de profil,   

anul școlar 2021-2022 

 
 

Eficiența participării la concursurile școlare 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Urban 212 28 10 37 23 62 197 36 33 268 178 47 46 164 129 117 91 16 280 169 830

Rural 127 22 66 31 16 32 19 28 12 108 62 11 41 73 95 60 43 21 120 44 770
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5. Participări la conferințe/mese rotunde/simpozioane 

Conferințe/mese rotunde/simpozioane 
Număr cadre didactice participante 

Urban Rural Total 

Conferințe/mese rotunde județene, 

interjudețene 
 8 8 

Conferințe/mese rotunde naționale 180 56 136 

Conferințe/mese rotunde internaționale 91 51 142 

Simpozioane județene, interjudețene 89 36 125 

Simpozioane naționale 81 40 121 

Simpozioane internaționale 50 32 82 

 

 
 

 

6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022:  

Curriculum 

• Implementarea unor practici educaționale, care  să promoveze abordarea integrată a procesului de predare- 

învățare - evaluare, învățarea dinamică și interactivă, învățarea prin cooperare, folosirea internetului și a 

resurselor deschise. 

• Îmbogățirea  bazei de resurse educaționale deschise, cu noi materiale, care să sprijine  și să optimizeze 

activitatea didactică desfășurată în mediul online. 

• Elaborarea unor ghiduri metodice orientative la nivel de județ pe Domenii Experiențiale, respectiv pe discipline, 

pentru o viziune unitară în proiectarea și desfășurarea activităților de învățare. 

• Centrarea abordării curriculare pe problematica vieții reale, pe aspecte relevante, semnificative așa cum apar 

ele în context cotidian. 

• Îmbunătățirea actului didactic prin utilizarea soft-urilor educaționale pentru nivelul preșcolar. 

• Continuarea proiectelor educaționale județene Curiozități colorate de copii explorate și Șoaptele cărților, 

Copiii-gloriile vieții, Gânduri de ecologist, Împreună pentru viitor și inițierea unor proiecte noi. 
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• Continuarea proiectelor desfășurate de OvidiuRo în parteneriat cu M.E.: „Fiecare copil merită o poveste”, „Pe 

scări în sus”, „Citește-mi 100 de povești”, „Ateliere de Vară”, „Punguța cu două cărți”. 

• Eficientizarea activităților de cerc pedagogic prin identificarea unor strategii de lucru care să determine 

implicarea în dezbateri/activități a tuturor educatoarelor. 

• Desfășurarea de activități în cadrul Centrelor CRED,  prin cooptarea de specialiști în educație parentală, 

educație incluzivă, educație pentru valori. 

• Consilierea metodologică a educatorilor-puericultori din creșe. 

 Resurse umane 

• Continuarea  activității de dezvoltare profesională a resursei umane pentru formarea competențelor digitale și 

pentru crearea unor situații de învățare relevante pentru copil, indiferent de modul de desfășurare a procesului 

de învățământ – față în față sau online. 

• Suplimentarea normelor didactice și nedidactice la nivelul învățământului preșcolar pentru respectarea 

prevederilor legale privind numărul maxim de preșcolari dintr-o grupă (20 - 23 de copii). 

• Stimularea interesului pentru dezvoltare personală și perfecționare continuă prin promovarea cursurilor de 

specialitate, desfășurate de unitățile abilitate. 

• Încadrarea cu personal de specialitate în învățământul antepreșcolar. 

 Resurse  materiale și financiare 

• Modernizarea mediului fizic educațional din grădinițe, prin actualizarea mijloacelor de învățământ specifice 

nivelului preșcolar.  

• Consilierea directorilor pentru a înțelege importanța educației timpurii și pentru a identifica resurse care să  

faciliteze accesul tuturor grădinițelor la rețeaua de internet și pentru dotarea acestora cu device-uri. 

• Crearea unui confort emoțional potrivit vârstei prin amenajarea sălilor de grupă cu mobilier funcțional adecvat. 

 Relația cu comunitatea 

• Identificarea celor mai potrivite metode pentru eficientizarea parteneriatului grădiniță-familie-comunitate. 

• Atragerea de parteneri educaționali din diverse domenii în vederea susținerii și îmbunătățirii calității actului 

educațional. 

 

 

B. Învățământul primar  
 

1 . Diagnoza resursei umane specifică disciplinei/compartimentului: 

• Număr norme didactice an școlar 2021-2022: 968. 

• Număr persoane angajate an școlar 2021-2022: 968. 

• Număr cadre didactice titulare: 821. 

 

 2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

Inspecții realizate de către inspectorii școlari: 

• Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore:16 inspecții/64 de ore 

• Inspecții tematice în specialitate:7 inspecții /21 de ore. 

Număr inspecții: 

a) curente: 2 inspecții curente gradul II și 4 Inspecții curente gradul II;  

b) speciale: definitivat 8; grad II - 5; grad I –9 inspecții;  
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c) revenire în specialitate: 0 

Număr inspecții tematice/număr ore: 49  inspecții tematice/147 ore 

Inspecții realizate de către metodiști: 75 de inspecții/375 de ore 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor:  

Aspecte pozitive: 

• Curriculumul 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; 

• Cadrele didactice din învățământul primar au documente de planificare și de proiectare, în marea majoritate, 

de bună calitate, respectând specificul predării – învățării integrate la toate clasele ciclului primar; 

• Portofoliile învățătorilor sunt, în general, bine organizate și compartimentate, conform recomandărilor 

inspectorului școlar care gestionează învățământul primar; 

• Marea majoritate a învățătorilor au urmat cursurile de formare privind abordarea integrată a predării-învățării 

la ciclul primar; 

• Cadrele didactice debutante sunt consiliate prin activități de mentorat/tutorat de către cadre didactice cu gradul 

I și cu experiență didactică, numite prin decizie a directorului unității de învățământ; 

• Formele de evaluare sunt corespunzătoare cu vârsta școlară mică și se acordă atenția cuvenită aprecierilor 

verbale și creșterii stimei de sine; 

• Utilizarea de către cadrele didactice a manualelor digitale și a mijloacelor de învățământ moderne care sporesc 

atractivitatea și calitatea actului didactic; 

• Sălile de clasă sunt amenajate corespunzător și constituie un ambient plăcut de desfășurarea activităților 

instructiv-educative (la toate cadrele didactice inspectate). 

Aspecte care necesită îmbunătățire: 

• Pregătirea cadrelor didactice în ceea ce privește gestionarea situațiilor de criză, generate de elevii cu CES; 

• Elaborarea de programe specifice pentru elevii care fac parte din grupurile vulnerabile; 

• Asimilarea și dezvoltarea tehnicilor de diferențiere pedagogică (din punct de vedere al resurselor didactice 

utilizate, al timpului alocat învățării, al evaluării) 

• Asigurarea flexibilității în desfășurarea activităților, 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; 

• Diferențierea învățării în cadrul lecțiilor la clasă și  a temelor pentru acasă; 

• Centrarea evaluării elevilor pe competențe; 

• Valorizarea și întărirea eforturilor legate de incluziunea elevilor aflați în dificultate și situații de risc. 

Cauze identificate: 

• Lipsa formării de specialitate a cadrelor didactice necalificate; 

• Lipsa cadrelor didactice calificate în mediul rural; 

• Lipsa profesorilor de sprijin/consilierilor școlari. 

 

Calitatea demersului didactic şi a activităților de învățare observate 

Aspecte pozitive: 

• Majoritatea cadrelor didactice calificate din învățământul primar dovedesc o bună pregătire metodică și de 

specialitate, utilizează metode activ-participative eficiente, creează situații de învățare care facilitează 

implicarea elevilor în procesul propriei formări; 
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• La majoritatea cadrelor inspectate demersul didactic a fost bine proiectat și realizat, cu atenția acordată, atât 

aspectului informațional, cât și celui formativ-educativ. Elevii sunt angajați activ în propria formare, atât prin 

metode și strategii tradiționale, cât și alternative. Se pune accent pe dezvoltarea gândirii critice și a autonomiei 

gândirii; 

• Strategiile, metodele și tehnicile utilizate la clasă de către majoritatea învățătorilor sunt conforme cu tipul 

activității, cu conținuturile predate și cu obiectivele operaționale sau cu competențele specifice urmărite; 

acestea sunt stimulative și atractive și angajează elevii în rezolvarea sarcinilor de învățare; 

• Formele de evaluare sunt corespunzătoare cu vârsta școlară mică și se acordă atenția cuvenită aprecierilor 

verbale și creșterii stimei de sine. 

Aspecte care necesită îmbunătățire: 

• Adaptarea strategiilor și a tehnicilor de învățare în funcție de stilurile de învățare ale elevilor, de aptitudinile și 

abilitățile fiecăruia; 

• Utilizarea în demersul didactic a muncii diferențiate, în cadrul aceleiași clase, în funcție de nivelul și/sau 

potențialul cognitiv al elevilor - remediere și/sau performanță; 

• Gestionarea eficientă a timpului didactic; dozarea optimă în ceea ce privește alternarea activității frontale cu 

activitatea independentă la clase; 

• Clarificarea unor aspecte legate de specificul unor metode de predare-învățare-evaluare și de utilizarea 

acestora pe secvențe de activitate didactică; 

• Scăderea/lipsa interesului pentru desfășurarea în parteneriat învățător-profesor a unor activități la clasa a IV-

a (lecții demonstrative, elaborarea de teste). 

Cauzei identificate: 

• Lipsa unor valori comune ale organizației, legate de parteneriatul profesor-învățător la clasa a IV-a; 

• Lipsa unei legislații specifice prin care cadrele didactice/directorii pot determina părinții să aplice metodele de 

identificare pentru soluționarea/ameliorarea comportamentelor indezirabile; 

• Rezistența, nejustificată deontologic, în ceea ce privește integrarea elevilor cu CES. 

 

Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean: 

• Consfătuirea Județeană a învățătorilor din județul Neamț; 

• Coordonarea proiectelor și a programelor educative județene: Șoaptele cărților, Gânduri de ecologist, 

Împreună pentru viitor, și membri în echipa de proiect, în cadrul proiectelor și concursurilor în care au fost 

antrenați elevii din învățământul primar din județul Neamț (Eminescu, culoare și cuvânt, Excelență în educație, 

Mate+, Comunicare junior+, Olimpiada Satelor); 

• Încurajarea schimbului de experiență și promovarea exemplelor de bune practici prin intermediul grupului 

Șoaptele cărților, pe platforma social media Facebook; 

• Organizarea, împreună cu Fundația Noi Orizonturi, a Programului Național Școli cu ScLipici și diseminarea în 

teritoriu a acestora; 

• Organizarea și desfășurarea activității metodice cu cadrele didactice și încurajarea schimbului de experiență 

și promovarea exemplelor de bune practici prin intermediul cercurilor pedagogice ale învățătorilor, abordarea 

unor teme de interes: Modele de bune practici în dezvoltarea competențelor de comunicare ale elevilor din 

învățământul primar și  Dezvoltarea inteligenței emoționale – premisă a creșterii performanței școlare;   

• Implicare în organizarea Congresului Internațional al Cadrelor Didactice din România și al Cadrelor didactice 

de Etnie Română de peste Hotare, participarea unui număr mare de  cadre didactice la cursuri de formare, 

webinarii; 
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• Îmbogățirea platformei Resurse educaționale deschise a ISJ Neamț, cu materiale metodico-științifice 

valoroase; 

• Elaborarea a două ghiduri de bune practici prin valorificarea materialelor prezentate la cercurile pedagogice: 

Curriculum la decizia școlii- programe de opțional și Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor și școlarilor 

mici și publicarea unor volume cu ISBN. 

• Derularea proiectului colectiv de cercetare asupra istoriei școlilor din județul Neamț, în parteneriat cu 

catedrele de istorie și de  limba română, cu titlul Moșteniri- Istoria școlilor nemțene; 

• Transmiterea, prin canalul specific de comunicare, a ofertei de formare de la diverși furnizori, prin corelarea 

nevoilor de formare a cadrelor didactice și a directorilor unităților de învățământ cu oferta. 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Mecanism decizional transparent la nivelul disciplinei și 

comunicare eficientă la nivel de sistem; 

• asigurarea condițiilor optime necesare desfășurării  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 și proiectare didactică s-a făcut în concordanță cu 

programele școlare în vigoare și au fost adaptate la 

particularitățile intelectuale al elevilor; 

• cunoașterea și respectarea curriculum-ului de către  

majoritatea învățătorilor/institutorilor/profesorilor pentru 

învățământul primar; 

• corelarea corespunzătoare a obiectivelor propuse pentru 

realizarea competențelor specifice cu strategiile didactice şi cu 

metodele evaluative aplicate în diverse etape ale procesului 

instructiv-educativ; 

• utilizarea unor metode si procedee didactice, compatibile cu 

sarcinile de predare propuse, facilitând, în cazul majorității 

disciplinelor, implicarea activă  a elevilor în procesul de predare-

învățare-evaluare; 

• orientarea gândirii elevilor în vederea producerii înțelegerii 

informației și aplicării acesteia în contexte noi, conferind lecțiilor 

un caracter practic-aplicativ; 

• utilizarea unor mijloace de învățământ care facilitează procesul 

de învățare își care sunt adecvate contextului  învățării și 

particularităților de vârstă ale elevilor; 

• participarea cadrelor didactice la stagii de formare, webinarii, 

în vederea formării competențelor digitale; 

• crearea unui număr mare de resurse educaționale deschise; 

• Număr mare de cadre didactice 

necalificate; 

• lipsa unei rețele de mentori pentru 

asistare în dezvoltarea în carieră a cadrelor 

didactice debutante; 

• rezistența la schimbare a unor cadre 

didactice; 

• folosirea, în exces, de către unii 

învățători, a rolului de emițător, modelul 

interactiv fiind promovat doar la nivel 

declarativ; aceeași observație asupra unor 

metode care se aplică alterat în activitatea 

didactică;  

• preocupări parțiale pentru asigurarea de 

corelații transdisciplinare și 

interdisciplinare;  

• utilizarea pe o scară largă a 

instrumentelor de evaluare tradiționaliste, 

în dauna tehnicilor alternative, moderne; 

•  interesul scăzut a unor cadre didactice 

pentru studierea și aplicarea aspectelor 

curriculumului privind strategiile 

educaționale de asigurare a unui demers 

didactic de calitate; 

• tendința unor cadre didactice de a pleca 

de la conținut și nu de la competența ce 

urmează a fi formată;  

• ruperea temei de acasă de contextual de 

învățare, în multe situații acestea sunt 

supradimensionate, iar în multe cazuri nu 

se oferă feed-back elevilor; 
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• creșterea motivației  cadrelor didactice în privința diversificării 

și îmbogățirii ofertei educaționale prin intermediul CDȘ-ului  

pentru anul școlar 2022-2023; 

• procentaj crescut al cadrelor didactice cu studii superioare si 

cu gradul didactic I;  

• interesul crescut al cadrelor didactice pentru dezvoltarea 

profesională si evoluția în carieră prin înscrierea la grade 

didactice și la cursuri de formare; 

• participarea cadrelor didactice la cursurile de formare în 

vederea constituirii Corpului National de evaluator pentru 

examenele si concursurile naționale; 

• implementarea proiectului educațional „Șoaptele cărților” în 

vederea dezvoltării gustului pentru lectură; 

• crearea grupului „Șoaptele cărților” pe platforma social media 

Facebook pentru diseminarea exemplelor de bune practice; 

• implicarea unui număr mare  de cadre didactice. 

• neimplicarea elevilor în stabilirea 

obiectivelor personale de învățare și în 

autoevaluare, astfel încât să privească 

reflexive propria formare; 

• dificultăți în managementul clasei și al 

resurselor temporale, la unele cadre 

didactice debutante, inconsecvență în 

aplicarea unor reguli ale clasei; 

• slaba dotare a unor școli cu resurse 

materiale necesare predării la clasa 

pregătitoare; 

• condiții improprii pentru desfășurarea 

orelor de educație fizică și a celor de joc și 

mișcare. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Diversificarea ofertei de formare la nivelul CCD cât și prin 

intermediul altor furnizori de formare, inclusive online; 

• desfășurarea de schimburi de experiență între cadrele 

didactice atât la nivel local, județean sau internațional prin 

intermediul parteneriatelor și a proiectelor, inclusiv a proiectelor 

Erasmus+ sau e Twinning; 

• diseminarea și valorificarea exemplelor de bune practici 

dobândite în urma participării la programele de formare continuă  

de către cadrele didactice; 

• Încheierea unor parteneriate cu părinții și implicarea acestora 

în derularea unor activități extracurriculare; 

• atragerea de finanțări extrabugetare prin intermediul 

proiectelor; 

• existența a numeroase resurse educaționale deschise pe  

portalul digital educred.ro și resursele educaționale online 

asigurate de ME; 

• facilitarea organizării sesiunilor de formare si de webinare 

adresate cadrelor didactice pentru susținerea activității de învățare 

online in colaborare cu CCD si alți parteneri; 

• disponibilitatea instituțiilor de învățământ superior pentru 

formarea continuă a cadrelor didactice; 

• formarea abilităților TIC ale elevilor, prin integrarea acestora 

în învățarea față în față  sau prin continuarea utilizării acestora 

pentru realizarea unor teme/proiecte;  

• Creșterea numărului copiilor cu CES/ 

cu tulburări de comportament; 

• slaba implicare a unor comunități locale 

în dezvoltarea de curriculum la decizia școlii 

în acord cu specificul local; 

• fluctuația demografică, diminuarea 

populației școlare, prin scăderea natalității;  

• diminuarea capacităților de învățare, la 

unii elevi, ca efect al traumelor emoționale 

cauzate de familie și condiții social-

economice necorespunzătoare; 

• scăderea motivației pentru învățare 

temeinică din partea unor elevi, mai ales în 

condițiile învățării online; 

• lipsa consilierilor școlari/ profesorilor de 

sprijin sau supraaglomerarea acestora și 

imposibilitatea gestionării tuturor situațiilor. 
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4. Examene și concursuri școlare 

• Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2021-2022 

Concursul național de matematică LUMINA MATH 

Denumirea 

concursului 

Număr 

participanți 

TOTAL CP-IV 

Premiul I 
Premiul      

al II-lea 

Premiul    al 

III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

LUMINA MATH 589 137 76 61 56 0 

 

 Concursuri regionale 

Denumirea 

concursului 

Număr 

participanți 

TOTAL II-IV 

Premiul I 
Premiul    

al  II-lea 

Premiul  

al III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

COMUNICARE 

JUNIOR+ 
746 175 87 59 0 0 

MATE + 540 105 43 25 0 0 

 

Concursul Național - OLIMPIADA SATELOR 

 

5. Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

• Congresului Internațional al Cadrelor Didactice din România și al Cadrelor didactice de Etnie Română de peste 

Hotare. 

• Simpozionul Internațional „Tradiție și spiritualitate românească” organizat în cadrul  Congresului Internațional 

al Cadrelor Didactice din România și al Cadrelor didactice de Etnie Română de peste Hotare Neamț. 

• Seminarul de formare „Educație incluzivă- prioritate pentru învățământul actual”, organizat de CCD Neamț, în 

cadrul Congresului Internațional al Cadrelor Didactice din România și al Cadrelor didactice de Etnie Română 

de peste Hotare. 

 

6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022: 

Accesul la educație: 

1. Asigurarea accesului egal şi universal la educație de calitate a tuturor copiilor de vârstă școlară mică; 

2. Reducerea absenteismului; 

• 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. 

ETAPA 

Număr 

participanți 

TOTAL  IV 

Premiul I 
Premiul  

al II-lea 

Premiul  

al III-lea 
Mențiuni Premii speciale 

JUDEȚEANĂ 97 3 2 3 6 0 

NAȚIONALĂ 1 - - - -      - 



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

118 

3. Promovarea conceptului de educație incluzivă; 

4. Menținerea în sistemul educațional a copiilor care provin din segmente sociale defavorizate; 

5. Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii și combaterea abandonului școlar; 

6. Prevenirea eșecului școlar. 

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 gândirii critice, premise a 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, simularea 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 curriculară, evaluare la clasă, evaluarea la examenele naționale și la competițiile 

școlare, elaborate de Casa Corpului Didactic Neamț.  

Îmbunătățirea colaborării cu părinții/comunitatea locală: 

1. Implementarea la nivel județean a unui proiect de educație parentală, consilierea părinților privind educația 

copiilor în mediul familial; 

2.  Implicarea familiei/comunității locale în organizarea și desfășurarea activităților școlare și extrașcolare; 

3. Construirea unei relații bazate pe respect între profesor - elev - familie. 

 

 

C. Aria curriculară limbă și comunicare 

Limba și literatura română 

1. Situația încadrării cu personal didactic la nivelul disciplinei:  

• Debutanți: 33 

• Definitivat: 43   

• Grad II: 54  

• Grad I/Doctorat: 253 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 
2.1. Inspecții realizate/coordonate de către inspectorul școlar: 56 de inspecții în 8 școli arondate 

2.2. Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ: 7 

2.3. Număr inspecții a) curente: 1; b) speciale: 5 c) def: 4. 

 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic și a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor:  

Aspecte pozitive:  

• Preocuparea unor cadre didactice pentru deplasarea accentului de pe conținuturi pe competențe, operarea, 

în cadrul lecțiilor, cu instrumente și abordări diverse, diferențiate, cu proiectări și scenarii didactice personalizate, 

în conformitate cu contextul epidemiologic (învățarea online), care impun cooperarea cu colectivele de elevi, 
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implicarea elevilor în parcurgerea unui traseu cognitiv adecvat logicii interne a disciplinei, manifestarea creativității 

didactice a profesorului, adecvarea demersurilor didactice la particularitățile colectivelor de elevi, modernizarea 

predării-învățării-evaluării. 

• Experiențele pozitive privind predarea-învățarea-evaluarea online, prin intermediul platformelor puse la 

dispoziție de unitățile de învățământ, integrarea în lecție a diverselor aplicații, softuri, fapt ce demonstrează 

reziliența cadrelor didactice. Există preocuparea de abordare inter- şi transdisciplinară a conținuturilor, de 

valorificare a informației științifice de specialitate din perspectivă formativă, punându-se accent pe dezvoltarea 

competențelor de comunicare și colaborare, în rândul elevilor. 

• Planificarea și implementarea CDȘ-urilor, cu respectarea Procedurii operaționale a ISJ Neamț, a 

reglementărilor și a metodologiei în vigoare. 

• Implicarea cadrelor didactice de limba și literatura română în activități educative, de gestionare a diversității 

culturale, a patrimoniului cultural și de marketing educațional, prin implementarea unor proiecte cu finanțare 

externă (ROSE, Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație, ACASĂ - Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin 

Avansat) în școlile nemțene, implicit, promovarea imaginii școlii nemțene și obținerea unor distincții la nivel 

național. 

 

Aspecte care necesită îmbunătățire:  

• Dezvoltarea abilităților de desfășurare a lecțiilor online în rândul tuturor cadrelor didactice, inclusiv al 

debutanților. 

• Realizarea unor resurse educaționale proprii, adaptate particularităților elevilor și resurselor unității de 

învățământ. 

• Adaptarea predării-învățării-evaluării pentru unii elevii cu CES, integrați în învățământul de masă, sau cu 

dificultăți de învățare. 

 

Analiza SWOT a disciplinei:  

Puncte tari:  

• încadrarea cu personal calificat; 

• 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 - 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 

(Feedback și evaluare. Tipologia itemilor – de la teorie la practică, Comunicarea orală în cadrul orelor de limba 

și literatura română, Abordări interdisciplinare în lecția de limba și literatura română) le-a scos din zona de 

confort pe unele cadre didactice, iar sesiunile on-line meeting (Teams, G Suite, Zoom) susținute și cele 

desfășurate în format fizic (mese rotunde, dezbateri, excursii tematice etc.) au demonstrat pregătirea temeinică 

a școlilor organizatoare, dar și competențele de colaborare ale profesorilor. Responsabilii de cercuri și 

inspectorul școlar au contribuit, prin exemple proprii, prin materiale informative și resurse educaționale 

deschise puse la dispoziția colegilor și prin organizarea sesiunilor de lucru, la optimizarea activității de cerc și 
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au sprijinit cadrele didactice, mai ales pe cele cu insuficiente competențe digitale, în accesarea sesiunilor. 

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.) și la cele fizice (Cercul nr. 17) a facilitat dialogul real și instituțional, informarea 

cadrelor didactice despre proceduri (RED), oportunități de formare, proiecte etc. 

• derularea unor programe remediale în vederea diminuării decalajului dintre elevi și a pierderilor din contextul 

învățării la distanță (Școală după școală, Rose, ACASĂ); 

• 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 on-line, 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; 

• îmbunătățirea bazei de resurse educaționale deschise prin postarea a 32 de resurse educaționale deschise la 

disciplina limba și literatura română, 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. 

 

4. Examene și concursuri școlare 

• Examenul național de bacalaureat (participanți/rezultate) 

Număr de candidați înscriși Număr de 

candidați reușiți 

Număr de candidați 

respinși 

2020-2021 3370 2968 402 

2021 -2022 3087 2842 193 

 

• Evaluarea națională (participanți/rezultate) 

 

• Rezultate la concursuri și olimpiade naționale desfășurate în anul școlar 2021-2022 

Număr de candidați înscriși Număr de candidați reușiți Număr de candidați respinși 

2020-2021 3505 2906 599 

2021 -2022 3956 3320 600 
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Denumirea concursului Premiul I 
Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

Olimpiada Națională de Limba și 

literatura română, clasele V-VIII 

Gimnaziu 

- - - 3 

 

1 

Olimpiada Națională de Limba și 

literatura română, clasele IX-XII 

Liceu 

- - - 2 

 

1 

Olimpiada de Lectură „Lectura ca 

abilitate de viață” 
- - - - 

 

1 

Olimpiada de Limba latină 1 - - - 1 

Olimpiada de Lingvistică „Solomon 

Marcus” 
- - - 4 

    - 

Concursul Național Transcurricular de 

Lectură și Interpretare „Ionel 

Teodoreanu”, Iași 

- - - 1 

 

1 

Olimpiada pentru elevii din mediul rural 

„Universul cunoașterii prin lectură”/ 

Echipaj 

- - - - 

 

4 

Concursul interdisciplinar „Cultură și 

Spiritualitate Românească” - gimnaziu 
- - 1 - 

 

2 

Concursul interdisciplinar „Cultură și 

Spiritualitate Românească” - liceu 
1 - - 2 1 

Olimpiada  Națională de  Argumentare, 

Dezbatere și Gândire Critică „TINERII 

DEZBAT”- secțiunea Avansați/Echipaj 

- - 3 - 

 

- 

Olimpiada  Națională de  Argumentare, 

Dezbatere și Gândire Critică „TINERII 

DEZBAT”, Secțiunea Începători/ 

Individual 

- - - 1 

- 

Olimpiada  Națională de  Argumentare, 

Dezbatere și Gândire Critică „TINERII 

DEZBAT”, secțiunea Avansați/Individual 

- - - 1 

 

 

- 

Concursul Național de Creație literară 

„Tinere condeie” 
- 1 1 - 

 

- 

Concursul de Jurnalism și Reviste 

Școlare 
1 - - - 

- 

Concursul Național dedicat comemorării 

Holocaustului- „Absența prezenței. 

Prezența absenței”, ediția a II-a,  

Piatra-Neamț 

5 4 2 1 

 

 

1 

Concurs de Creație Literară „Zilele 

Creangă”, ediția a XII-a, Târgu-Neamț 
2 4 2 3 4 
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A.5. Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

1. Simpozionul Creația eminesciană - operă deschisă, Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman, ianuarie 2022; 

2. Proiectul - simpozion Pro Liber, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman;  

3. Conferința Internațională Diversitatea disciplinelor din cadrul sistemului științelor educației – CCD Neamț; 

4. Conferința Internațională  Integrarea teoriei inteligențelor multiple în predarea limbii franceze, Colegiul Național 

„Petru Rareș”, Piatra-Neamț, în parteneriat cu CCD Neamț. 

Proiecte desfășurate: 

1. Proiectul județean „Șoaptele cărților”, ISJ Neamț, în parteneriat cu CCD Neamț și Teatrul Tineretului din Piatra-

Neamț; 

2. Proiectul pentru combaterea și prevenirea abandonului școlar „Zest4edu – o nouă perspectivă în educație”, 

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, derulat în parteneriat cu ISJ Prahova și GO AHEAD  

București; 

3. Proiectul interdisciplinar ,,Holocaustul – un drum fără întoarcere”, finanțat de Fundația „Olga Lengyel” (New 

York, SUA), derulat de Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Târgu-Neamț. 

 

6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2022-2023:  

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 la 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. 

 

Limbi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, neogreacă) 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei:  

• Debutanți: 27  

• Definitivat: 79  

• Grad II: 131 

• Grad I: 187 

• Doctorat: 4 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei: 

a) Inspecții realizate/coordonate de către inspectorul școlar:  

Am efectuat 10 inspecții de specialitate (pentru obținerea definitivatului și gradelor didactice):  

 1. prof. Dobreanu Maria - Sorana – Școala Gimnazială Bahna/ Păstrăveni; 

 2. prof. Lăpușneanu Nicoleta - Cristina  – Școala Gimnazială Sagna; 

 3. prof. Lungoci Ana-Maria – Școala Gimnazială Bicazu Ardelean – structura Telec; 

 4. prof. Marariu Otilia – LPS Piatra-Neamț; 

 5. prof. Șerban Antoneta – Școala Gimnazială „Grigore Ungureanu” Ceahlău; 

 6. prof. Tabacariu Silvia – Școala Gimnazială Sagna; 

 7. prof. Crețu Nicoleta – Colegiul Național „Gh. Asachi” Piatra-Neamț 

 8. prof. Sandu Lavinia – Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamț 



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

123 

 9. prof. Moise Loredana – Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman 

 10. prof. Stan Brândușa – Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț 

 

b) Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ:  

S-au efectuat 6 inspecții tematice la școlile din zona de responsabilitate și s-au întocmit rapoartele aferente: 

Școala Gimnazială Timișești (inclusiv Școala Dumbrava), Școala Gimnazială Urecheni (inclusiv Școala Ingărești), 

Școala Gimnazială Țibucani (Nr. 1, Nr. 2 și Nr. 3), Școala Gimnazială „Vasile Conta” Ghindăoani, Școala Profesională 

Petricani (inclusiv Școala Boiștea, Școala Țolici Nr. 1, Țolici Nr. 2, Petricani Nr. 2, Școala Târpești nr. 1 și Târpești Nr. 

2), Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț  și Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț.  

Număr inspecții a) curente 2; b) speciale: 1; c) def: 7. 

Inspecții realizate de către metodiști: a) curente:  61; b) speciale: 5; c) def:0.                   

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic și a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor:  

  Aspecte pozitive: documentele de macro și micro proiectare 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 metalimbaj de specialitate, în detrimentul dezvoltării competențelor de comunicare. 

  Cauze identificate: chiar dacă se cunosc, nu se aplică metodele de învățare 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 și a celor care urmau să susțină grade didactice; 

• Interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă; unii profesori sunt înscriși la masterat; dorință de 

perfecționare profesională și receptivitate la sugestiile metodologice și de specialitate ale metodistului; 66 de 

profesori au susținut diferite inspecții și examene de perfecționare (grade didactice); 

• Sunt folosite metode didactice moderne în predarea-învățarea limbilor moderne și se utilizează mijloace TIC 

în scopul dezvoltării celor patru competențe generale la nivel gimnazial și cele cinci competențe la nivel liceal; 

• 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 învățare, parcurgerea manualului se face fără raportări la conținuturile 

programei; 

• Existența de cadre didactice care nu dețin competențe corespunzătoare de operare pe calculator; 

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

specialitate, în detrimentul dezvoltării competențelor de comunicare; 

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

lipsind activitățile organizate pe grupe şi individual, precum și lucrul diferențiat; 
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• Insuficienta manifestare a creativității pedagogice a cadrelor didactice în vederea creșterii motivației elevilor 

pentru învățare; 

• Chiar dacă se cunosc, nu se aplică metodele de învățare centrate pe elev, predomină metodele expozitive. 

 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; 

• Informațiile primite cu ocazia activităților de formare la nivel național a inspectorilor și metodiștilor au fost 

eficient diseminate; 

• Stagii de formare naționale și internaționale 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: 

• Disfuncționalități în ceea ce privește asigurarea cu manuale școlare adaptate nivelului clasei; manuale 

învechite din punct de vedere al conținutului; 

• Lipsa de interes 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 unui program de reconversie; 

• Deteriorarea mediului socio-economic, familial; diminuarea capacității familiei de a susține pregătirea școlară 

a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, creșterea agresivității mediului extern; bilanț demografic 

negativ cu implicații în dimensionarea rețelei școlare și a încadrării personalului didactic; 

• Posibilități reduse de motivare a cadrelor didactice și a elevilor; 

• Slaba comunicare interinstituțională pentru inițierea unor proiecte; 

• Volumul mare de documente pe care trebuie să le realizeze cadrele didactice care nu mai oferă timp necesar 

autoperfecționării; 

• Comunicarea deficitară sau lipsa comunicării în catedră, insuficienta interasistență 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.   

 

4. Examene și concursuri școlare:  

• Olimpiada națională de Limba engleză: s-au calificat doi elevi, nivel gimnazial și opt elevi, nivel liceal.  
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• Olimpiada națională de Limba germană: s-au calificat doi elevi la etapa internațională, dintre care unul a obținut 

Premiul III.   

• Olimpiada națională de Limba franceză, etapa națională, 18-22 aprilie 2022, Craiova – au participat cinci elevi 

și s-au obținut patru Mențiuni speciale ISJ Dolj și o Mențiune Ministerul Educației.  

• Olimpiada națională de Limba italiană: au participat trei elevi, care au obținut: gimnaziu – Premiul III, liceu: 

Premiul III, Mențiune Ministerul Educației și o Mențiune specială.  

• Olimpiada națională de Limba spaniolă: s-au obținut o Mențiune specială și Premiul Special pentru acuratețe 

lingvistică.  

• Olimpiada de neogreacă modernă, etapa națională: din cei zece elevi participanți, conform rezultatelor 

obținute, doi s-au calificat la etapa internațională, care a avut loc la Palatul Parlamentului din București, în 

perioada 8-11 septembrie 2022. Județul nostru a obținut un loc III la această etapă.  

• Concursul Național de Eseuri „2022 Shakespeare School Essay Competintion”, organizat de ISJ Neamț: au 

participat un număr de patruzeci și șase de elevi și s-au obținut nouă premii.   

 

5. Conferințe/mese rotunde/simpozioane: 

• Conferința internațională ”GetADAPTABLE”, 27 mai 2022;  

• Congresul Mondial LUMEN 2021 (noiembrie 2021, 28 țări participante, 36 universități); 

• Conferința internațională Interculturalia 2021 (UAIC, Facultatea de Litere); 

• Masa rotundă organizată de Institutul Cultural Francez Iași cu ocazia Zilei Naționale a Franței, 13 iulie 2022. 

 

6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022: 

• Formarea cadrelor didactice, cu precădere din perspectiva abordării elevilor cu CES, a elaborării documentelor 

școlare de proiectare și a dezvoltării lucrului diferențiat; 

• Formarea profesorilor de limbi moderne în domeniul utilizării platformelor de e-learning;  

• Monitorizarea procesului didactic la limbi moderne, clasele de gimnaziu și clasa a X-a liceu din perspectiva 

cerințelor noului plan cadru; 

• Dezvoltarea perspectivei comunicaționale în procesul de predare-învățare-evaluare al limbilor moderne. 

 

 

D. Aria curriculară matematică și științe 
 

Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare: 

1. 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. 

2. Creșterea ponderii activităților care implică aplicarea noilor metode și a tehnologiilor moderne. 

3. 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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4. Corelarea demersurilor didactice în permanență cu necesitățile de formare, cu capacitățile psiho-

intelectuale și sociale ale elevilor. 

5. Creșterea numărului de laboratoare/cabinete funcționale și realizarea lucrărilor practice cuprinse în 

programele școlare. 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 

• 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 calității procesului de predare-învățare-evaluare, 

cu îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale; 

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

• Absolvirea, în Seriile 1, 2 și 3, Programului de formare a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele 

și concursurile naționale (CPEECN) de către 85 de profesori de matematică; 

• Preocupare crescută  privind selecția, pregătirea, motivarea elevilor pentru performanță școlară, prin 

activitatea  derulată în Centrul de Excelență; 

• Efortul susținut (atât financiar cât și metodic) de adaptabilitate al majorității cadrelor didactice la realizarea 

unor demersuri didactice de calitate în sistem online; 

• Conținuturile suportului informațional 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 competențelor specifice cu strategiile 

didactice și cu metodele evaluative aplicate în diverse etape ale procesului instructiv-educativ; 

• Organizarea unor activități de învățare-evaluare diferențiate în funcție de nivelul cunoștințelor asimilate de 

elev, de gradul de percepere a fenomenelor studiate în plan cognitiv, de sistemul de abilități și aptitudini 

format sau în curs de dobândire; 

• 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 alternanța metodelor tradiționale cu cele activ-

participative; 

• Participarea unor cadre didactice la stagii de formare și perfecționare prin grade didactice; 

• Număr mare de cadre didactice calificate, cele mai multe având gradul didactic I sau II. 

Puncte slabe: 

• Continuarea unor demersuri formale în activitățile metodice; 

• Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru studierea, înțelegerea și aplicarea noului curriculum la 

gimnaziu; 

• Tendințe conservatoare la unele cadre didactice în alegerea strategiilor didactice, în special pentru 

învățarea online; 

• Lipsa unei rețele de mentori pentru asistare în dezvoltarea în carieră a cadrelor didactice; 

• Neimplicarea unor cadre didactice atât în propria dezvoltare, cât și în actul educațional și decizional; 

• Lipsa de stabilitate a profesorilor debutanți/stagiari; 

• Decalajul existent între școlile din mediul urban si cele din mediul rural în ceea ce privește atragerea și 

menținerea personalului didactic calificat; 
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• Dificultăți în învățare şi rezultate neperformante înregistrate în pregătirea elevilor din unele școli din mediul 

rural, având drept consecință obținerea de rezultate slabe la examenele naționale; 

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

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

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

• Implicarea scăzută a părinților în cunoașterea și rezolvarea problemelor școlii. 

 

Disciplina matematică 

 

1. Resursa umană în anul școlar 2021-2022 

 Urban Rural Total 

Gradul I 110 103 213 

Gradul II 10 20 30 

Definitivat 0 34 34 

Debutanți 1 12 13 

Doctorat 1 0 1 

 

Din totalul de 291 cadre didactice 73,20% au gradul I, 10,31%  au gradul II, 11,69 % definitivat,  4,47% sunt 

debutanți și 0,33% au doctorat.  

 
 

Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice – 2022 

 Note <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 Note de 10 Total 

2021 2 11 5 6 4 - - 28 

2022 2 8 4 8 4 - - 26 

 

              Din totalul de 26 de profesori de matematică care au participat la Concursul național de ocupare a posturilor 

didactice, 92,31 % au obținut note peste 5, iar 46,15 % au obținut note peste 7 (față de 35,71% în 2021). 

 

Gradul I
73%

Gradul II
10%

Definitivat
12%

Debutanți
5%

Doctorat
0%

Grade didactice profesori matematică

Gradul I Gradul II Definitivat Debutanți Doctorat
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2. Examene naționale/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 

Activitățile s-au desfășurat 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 informațiilor de tip calitativ, rezultate în 

urma administrării testelor incluse în evaluarea 

națională la clasa a VI-a. 

Membrii comisiei de evaluare au întocmit fișe 

individuale de evaluare, identificând punctele tari și 

punctele slabe în activitatea de învățare a fiecărui 

elev. Evidențiem armonizarea itemilor la cerințele pe 

care le presupune o evaluare internațională . 

Lipsa unei corespondențe evidente, a unei relații 

vizibile dintre conținuturile  de învățare prevăzute în 

programele școlare și conținutul efectiv al unor itemi.  

Elevul a fost pus efectiv în situația de examen; acest 

aspect s-a configurat prin tematica textelor-suport, 

care a fost adecvată particularităților de vârstă ale 

elevilor, și prin existența 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). 

 

 

Note < 5
8%

5-5,99
31%

6-6,99
15%

7-7,99
31%

8-8,99
15%

Alta
46%

Distributia notelor la matematică obținute la concursul de ocupare a 

posturilor didactice

Note < 5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99
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Evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, an școlar 2021-2022 

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 

2021 3451 1194 553 414 380 432 443 35 65,40% 

2022 3921 1080 716 572 497 529 464 65 72,46% 

 

 
 

Puncte tari:  

• Prezența absolvenților de clasa a VIII-a la examenul de Evaluare Națională; 

• Rata de promovare a candidaților, la matematică, apropiată de media pe țară (72,48% față de 77,50%); 

• Creșterea numărului de note peste 8 la matematică ( 27% în 2022 față de 25% în 2021); 

• Creșterea numărului de note de 10 la matematică ( 65 în 2022 față de 34 în 2021). 

Puncte slabe:  

• Rata scăzută de promovare a elevilor din medii dezavantajate din punct de vedere socio-economic-

cultural: a) școli din mediul rural (sub 30% la Valea Ursului, Bahna, Oniceni, Făurei, Dochia, Pipirig); b) mediul 

urban (Școala „Costache Negri”, Roman, Școala „Carol I”, Roman, L.T. „Dimitrie Leonida”, Piatra-Neamț, LPS 

Piatra-Neamț, Școala Gimnazială Nr. 7, Piatra-Neamț). 

 

 Examenul național de bacalaureat 2022 (promoția curentă) 

 

Matematică MATE-INFO 

Sesiunea 

Număr de 

candidați 

prezenți 

Note 

<5 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

Note 

de 10 

Procent 

promovabilitate 

2021 603 11 36 61 111 175 196 13 98,17 % 

2022 574 8 15 25 54 129 273 70 98,60% 

1080

716

572
497 529

464

72

1194

553

414 380
432 443

35

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

Analiză comparativă note matematică
Evaluare Națională

2022 2021
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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 

2021 99 1 8 11 22 40 14 3 98,98% 

2022 102 0 2 9 16 29 30 16 100% 

 

 
 

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 

2021 325 26 51 30 64 88 64 2 92 % 

2022 304 23 14 19 29 69 136 23 92,43 % 

8 15
25

54

129

273

70

11

36

61

111

175

196

13

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

Analiză comparativă MATE- INFO 
BAC 2021 - 2022

2022 2021

0
2

9

16

29 30

16

1

8
11

22

40

14

3

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

Analiză comparativă Matematică PED
BAC 2021 - 2022

2022 2021
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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 

2021 1081 290 255 156 151 159 66 4 73,17% 

2022 1077 311 158 152 154 185 113 4 71,12 % 

 

 
 

 Se constată o creștere a procentului de promovabilitate (note > 5) la examenul național de bacalaureat la 

disciplina matematică la toate tipurile de subiecte, cu excepția tipului de subiect Matematică tehnologic (71,12% în 

2022 față de 73,17% din 2021). La toate tipurile de subiect la matematică a crescut numărul notelor cuprinse în 

23
14

19

69 69

136

2326

51

30

64

88

64

2

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

Analiză comparativă Matematică ȘT-NAT
BAC 2021 - 2022

2022 2021

311

158 152 154

185

113

2

290

255

156 151 159

66

4

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

Analiză comparativă Matematică TEHN
BAC 2021 - 2022
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intervalul 8 – 9,99 (964 de note în 2022 față de 802 note în 2021). De asemeni, a crescut și numărul notelor de 10 

obținute de elevi la matematică (113  note de 10 în 2022 față de 32 de note de 10 în 2021).  

Se remarcă o creștere considerabilă a notelor peste 8 obținute la matematică (47,89 % în 2022 față de 37,87% 

în anul 2021) 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. 

 

Concluzie 

Examen  

Rată de promovare 

nivel județean-

2021 

Rată de promovare nivel 

județean-2022 

 

Evaluare națională a VIII-a_Matematică 65,40% 72,46%  

BAC_Matematică_MATE-INFO 98,17% 98,60%  

BAC_Matematică_ȘT-NAT 92% 92,43%  

BAC_Matematică_TEHN 73,17% 71,12%  

BAC_Matematică_PED 98,98% 100 %  

Examen național de definitivat 71,42% 44,44%  

Concurs național de titularizare – Note > 7 35,71% 46,15%  

Concurs național de titularizare – Note > 5 92,85% 92,31%  

 

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. 

 

3. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2020-2021 

  Distribuție participanți/premii 

  Olimpiada Națională de Matematică  

An 

școlar 

Număr 

elevi 

participanți 

la etapa 

locală 

(Etapa I - 

online) 

Număr elevi 

participanți/ 

calificați la 

etapa 

județeană 

Număr elevi 

participanți 

la etapa 

națională 

 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiune 

Medalii 

SSMR 

2021-

2022 

( V-VI) 

314 156 2 - - - - 
1 medalie 

de argint 

2021-

2022 

( VII-XII) 

684 236 7 - - - - 

2 medalii 

de argint 

3 medalii 

de bronz 
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Etapa națională a Olimpiadei de Matematică s-a desfășurat în perioada 15-19 aprilie 2022 la Constanța 

pentru clasele 5-6, în perioada 15-20 aprilie 2022 la Iași pentru clasele 7-8 și în perioada 15-20 aprilie 2022 la Piatra 

Neamț pentru clasele 9-12. Elevii nemțeni au obținut la etapa națională 3 medalii de argint și 3 medalii de bronz. 

 

 Concursul National de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” 

An 

școlar 

Număr elevi 

participanți 

la etapa 

locală 

 

Număr elevi 

participanți/ 

calificați la 

etapa 

județeană 

Număr elevi 

participanți 

la etapa 

națională 

 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 

Menți-

une 

Medalii 

Facultatea 

de 

Mecanică 

Iași 

2021-

2022 

( IX-XII) 

204 77 4 - - - 1 
1 medalie de 

argint 

 

Concursul Național de Matematică „Olimpiada Satelor din România”, clasele IV-VIII 

An școlar 

Număr elevi 

participanți 

la etapa 

locală 

 

Număr elevi 

participanți/ 

calificați la 

etapa 

județeană 

Număr elevi 

participanți 

la etapa 

națională 

 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiune 

Premiu 

special 

2021-2022 

( IV-VIII) 
623 404 5 - - 1 1 - 

 

Concursul  Regional  Interdisciplinar  de Matematică „ALFA și OMEGA” pentru liceele tehnologice din 

perioada 06 – 08 mai 2022 

             Ediția a XIX - a, anul școlar 2021 - 2022, a avut ca parteneri în proiect licee tehnologice și colegii tehnice din 

județele Neamț, Iași, Vaslui, Galați, Bacău, Botoșani și Vrancea.  

Concursul  Regional  Interdisciplinar  de Matematică „ALFA și OMEGA”, domeniul științific, ediția a XIX-a, a 

fost înscris în „Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene fără finanțare M.E.C. - 2020” poziția  1250 

și ulterior a fost  înscris în „Oferta educațională județeană a Activităților Educative 2022”, la poziția 104.  

 Concursul s-a desfășurat pe două secțiuni distincte, respectiv α (tehnologic-tehnic) și Ω (tehnologic-servicii 

și protecția mediului). 

 Au fost înscriși 82 elevi (37 la secțiunea α și 45 la secțiunea Ω).   

Concursul este singurul de acest gen din județ, iar pe parcursul celor 19 ediții au participat elevi din toate 

județele din zona Moldovei. S-au acordat 13 premii (6 premii I, 4 premii II, 3 premii III) și 20 mențiuni la secțiunea 

matematică. Totalul premiilor reprezintă 21,95 % din numărul total de participanți. 

Climatul concursului a fost un bun prilej de realizare a unui schimb de idei, opinii și experiențe ale cadrelor 

didactice provenind din unități școlare și județe diferite, pe teme de actualitate legate de manuale, programe școlare, 

număr de ore etc. Pe plan local, concursul are un impact favorabil, reflectat în mass-media scrisă și audio-vizuală, 

precum și de susținerea și sprijinul permanent acordat de autoritățile locale. 
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 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 

2021 -

2022 
425 210 75 0 5 11 16 0 

 

4. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

• Susținerea şi implicarea în organizarea şi desfășurarea unui eveniment al excelenței în matematică, 

și anume, etapa națională a Olimpiadei de Matematică pentru clasele IX-XII la Piatra Neamț 

• Pagina Matematica online de pe site-ul Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Roman ce conține teste 

și lecții de matematică, jocuri logice, generatoare de teste/teme, adresate ciclului gimnazial. 

• Participarea profesorilor de matematică la Simpozionul Județean de Didactica Matematicii „Ioan 

Zenembisi”, organizat la Colegiul național „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ  

• La nivelul județului Neamț au fost implicate în Programul Național Pilot de tip „Școala după școală”, pentru 

elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, un număr de 79 de școli. Aproximativ 46% din orele desfășurate în 

cadrul activităților remediale de la gimnaziu au fost de matematică. 

 

5.Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare 

Numărul inspecțiilor in 

specialitate/de perfecționare 
An școlar 2020-2021 An școlar 2021-2022 

MATEMATICĂ 24 43 

 

Concluzii (aspecte constatate) 

Proiectarea activităților didactice este realizată în conformitate cu cerințele 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. Cadrele didactice au dovedit creativitate în utilizarea diverselor aplicații de evaluare atât în sistem online 

cât și face-to-face, 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 2020-2021, 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 diferențiată pentru elevii cu CES.S-a remarcat, atât o bună 

pregătire de specialitate și metodică, cât și un ritm bun al parcurgerii programei. Profesorii de matematică au program 

de consultații şi organizează lecții de pregătire suplimentară pentru elevii din clasele terminale. 

 

6. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

• Consilierea cadrelor didactice în aplicarea conformă a curriculumului(având în vedere zona dezvoltării 

proximale) în relație directă cu particularitățile colectivelor de elevi, nevoile și stilurile de învățare ale elevilor, 

favorizând creșterea participării active a elevilor la propria învățare, diminuarea abandonului școlar sau 

pasivității față de educație și îmbunătățirea rezultatelor învățării, atât reflectate în rezultatele la examene, 

evaluări, concursuri și olimpiade școlare de specialitate, cât și în termeni de reușită profesională și socială. 
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• Consilierea profesorilor în vederea creșterii ponderii activităților didactice prin intermediul tehnologiei și a 

internetului  în procesele de învățare-predare-evaluare. 

• Consilierea profesorilor și a directorilor în vederea identificării corecte a nevoilor de activități de remediere, 

proiectare și desfășurarea unor activități specifice, eficiente, cu accent pe formarea/dezvoltarea graduală a 

competențelor (remedierea vizează îmbunătățirea nivelului de competență, conținuturile fiind suport al 

exersării competențelor). 

• Corelarea demersurilor didactice în permanență cu necesitățile de formare, cu capacitățile psihointelectuale și 

sociale ale elevilor. 

 

Disciplina fizică 

 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei FIZICĂ 

Din totalul de 134 cadre didactice care predau disciplina Fizică, 3% au gradul didactic I și titlul științific de 

doctor în fizică, 89,6% au gradul didactic I, 4,5% - gradul didactic II, 2,2% - definitivat și 0,7 % sunt debutanți. În afară 

de profesorii a căror primă specializare pe diploma de licență este fizica, există și cadre didactice cu altă specializare, 

în principal din aria curriculară Matematică și științe, care au avut posibilitatea de a-și completa norma didactică, 

conform Metodologiei de mobilitate a personalului didactic, cu ore de fizică. Acest lucru face necesară formarea în 

domeniul predării fizicii, cel puțin a cadrelor didactice având altă formare inițială, precum și a cadrelor didactice aflate 

la început de carieră didactică.   

 

Profesori de fizică Urban Rural Total 

Gradul didactic I + Doctorat 3 1 4 

Gradul didactic I 54 66 120 

Gradul didactic II 3 3 6 

Definitivat 1 2 3 

Debutanți 0 1 1 

Total 67 80 134 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei  

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 3 in specialitate, 37 tematice 

Număr inspecții: 

a) curente:2 inspecții;  

b) speciale: grad I –1. 

 

Au fost efectuate, în cursul anului școlar 2021-2022, 3 inspecții în specialitate pentru obținerea gradelor 

didactice: 

Nr. 

crt. 

Data 

desfășurării 

inspecției 

Tipul inspecției Cadrul didactic inspectat 
Calificativ acordat/ 

Notă acordată 

1 07.12.2021 Inspecție specială 

pentru acordarea 

gradului didactic I, 

Prof. Racovanu Florin Maricel 

Școala Gimnazială Nr. 2,  

Piatra-Neamț 

10 (zece) 
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Nr. 

crt. 

Data 

desfășurării 

inspecției 

Tipul inspecției Cadrul didactic inspectat 
Calificativ acordat/ 

Notă acordată 

sesiunea/seria 2020-

2022 

2 06.04.2022 Inspecție curentă nr. 2, 

gradul I, seria 2021-

2023 

Dămoc Silvia căs. Antoci 

Școala Gimnazială „Gheorghe 

Pătrașcu”, sat Buruienești, 

comuna Doljești 

Foarte bine 

3 03.05.2022 Inspecție curentă nr. 2, 

gradul I, seria 2021-

2023 

Ignatovici Mihaela căs. Mantu 

Școala Gimnazială „Prof. Vasile 

Gherasim”, comuna Țibucani 

Foarte bine 

 

Am efectuat 37 de inspecții tematice la unitățile de învățământ cu personalitate juridică pe care le-am 

coordonat în timpul anului școlar 2021-2022: Școala Gimnazială, comuna Gherăești; Grădinița cu Program Normal 

„Sfânta Familie”, comuna Gherăești; Liceul Tehnologic Nisiporești, comuna Botești; Școala Gimnazială, comuna 

Tupilați; Școala Gimnazială „Constantin Virgil Gheorghiu”, comuna Războieni; Școala Gimnazială „Prof. Gheorghe 

Dumitreasa”, comuna Girov; Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț; Școala Gimnazială Nr. 2, Piatra-Neamț; 

Școala Gimnazială Nr. 5, Piatra-Neamț; Școala Gimnazială, comuna Rediu. 

 

Inspecții realizate de către metodiști:  

De asemenea, în perioada 24-25.05.2022, profesorii metodiști Mihaela Pîntea, de la Colegiul Tehnologic 

„Spiru Haret”, Piatra-Neamț, și Georgeta Balaban, de la Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț, au efectuat 

un număr de 8 inspecții speciale la clasă, pentru candidații înscriși la concursul pentru ocuparea 

posturilor/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2022. 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor:  

 

Analiza SWOT a disciplinei:  

Puncte tari Puncte slabe 

• 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 și internaționale, conferințe, 

sesiuni de comunicări etc.; 

• Număr relativ redus de schimburi de bună practică 

în vederea popularizării experiențelor pozitive; 

• 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 
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• Implicarea motivată a cadrelor didactice în 

activitățile de catedră și comisie metodică, ceea ce 

favorizează calitatea activităților și, în multe cazuri, 

determină dimensiunea interactivă a educației; 

• Rezultate foarte bune la toate etapele Olimpiadei 

Naționale de Fizică și ale Olimpiadei Naționale de 

Astronomie și Astrofizică; 

• 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; 

• Existența unui forum de comunicare rapidă și 

eficientă a profesorilor de fizică; 

• Existența unor pagini pentru diseminarea 

activităților de la nivelul disciplinei și pentru 

distribuirea unor resurse educaționale deschise. 

strategie educațională privind asigurarea calității în 

educație; 

• Insuficienta dezbatere în comisiile metodice a 

problemei managementului clasei de elevi în 

condițiile învățării centrate pe elev, a activităților 

individualizate sau organizate pe grupe, a exersării 

autoevaluării sau utilizării standardelor de evaluare 

și a criteriilor unitare de notare; 

• Lipsa infrastructurii pentru desfășurarea activităților 

didactice online, în unele unități de învățământ; 

• Număr foarte mic de cadre didactice și elevi care 

să desfășoare activități în domeniul astronomiei și 

astrofizicii; 

• Număr redus de participanți la etapa județeană a 

Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Științele 

Pământului” și a Olimpiadei Naționale „Științe 

pentru Juniori” 

• Lipsa participanților la etapa județeană a 

Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică; 

• Rezultate modeste ale candidaților la concursul de 

titularizare 2022. 

Oportunități Amenințări 

• 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 către Ministerul Educației, 

Casa Corpului Didactic Neamț și facultățile de fizică 

din țară;  

• 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. 

• Bilanț demografic negativ cu implicații în 

dimensionarea rețelei școlare și a încadrării 

personalului didactic;  

• Deteriorarea mediului socio-economic și familial; 

părinți plecați la muncă în străinătate; diminuarea 

interesului/capacității familiei de a susține 

pregătirea școlară a copiilor; 

• Insuficientă conștientizare a părinților 

copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal 

partener educațional al școlii; 

• Scăderea motivației elevilor pentru activitățile 

școlare, pe fondul problemelor socio-economice; 

• Lipsa de predictibilitate în privința planurilor-cadru; 

• Modificări continue și neașteptate ale structurii 

anului școlar sau ale altor aspecte ale activităților 

de predare-învățare-evaluare. 
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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 % 

 

2021-2022 

Teoretică  108 108 0 100% 

Tehnologică  54 43 11 79,6% 

Total 162 151 11 93,2% 

• Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2021-2022 

Olimpiada Județeană de Fizică s-a desfășurat în data de 19 martie 2022, la Colegiul Național „Petru Rareș” 

din Piatra-Neamț. Profesorii de fizică din județ s-au implicat în activitatea de organizare, desfășurare a olimpiadei și 

evaluare a lucrărilor elevilor participanți. La această etapă au participat 206 elevi de la clasele VI-XII. Pentru participare 

la etapa națională s-au calificat 20 de elevi din județul Neamț. 

 

Număr premii și mențiuni obținute de elevi la etapa județeană a olimpiadei de fizică 

Nr. elevi 

participanți 
Premiul I Premiul al II-lea Premiul al III-lea Mențiune 

206 7 6 6 42 

Elevii au fost pregătiți de către profesorii de la clasă, dar și în cadrul Centrului Județean de Excelență Neamț. 

Profesorii coordonatori ai elevilor care au obținut premii și mențiuni sunt: prof. Angelica Avadanei, prof. Georgeta 

Balaban, prof. Constantin Cristinel Băicănescu,  prof. Diana Cristina Bejan, prof. Luminița Cotfasă, prof. Maria Diaconu, 

prof. Ana Filip, prof. Carmen Florescu, prof. Mariana Frenți, prof. Dorel Haralamb, prof. Elena Marian, prof. Romeo 

Merfea, prof. Cezarina Moroșanu, prof. Anișoara Oniciuc, prof. Grigoruță Oniciuc, prof. Constantin Ostafe, prof. Roxana 

Gabriela Pătrăuceanu, prof. Nicușor Cristian Pop, prof. Liviu Popa, prof. Florin Racovanu, prof. Cristina Manuela Radu, 

prof. Veronica Robu, prof. Cristina Sasu, prof. Cristinel Secară, prof. Luminița Stroia, prof. Elvira Tanasă, prof. Cornelia 

Țăbârnac.  

 

În perioada 11-15 aprilie 2022 a avut loc, la Bacău, a LVI-a ediție a Olimpiadei Naționale de Fizică. Cei 19 

elevi din județul Neamț, participanți la etapa națională a olimpiadei de fizică, au obținut următoarele rezultate:  

Număr 

elevi 

participanți 

Premiu acordat de către  

Ministerul Educației 

Premiu acordat de către  

Societatea Română de Fizică 

Premiul I 
Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiuni 

Medalie  

de aur 

Medalie  

de argint 

Medalie  

de bronz 

19 - - - 6 1 6 6 

 

 Profesorii coordonatori ai elevilor care au obținut mențiuni, medalii și diplome de onoare sunt: prof. Anișoara 

Oniciuc, prof. Roxana Gabriela Pătrăuceanu, prof. Mariana Frenți, prof. Diana Cristina Bejan, prof. Grigoruță Oniciuc, 

prof. Cristinel Secară, prof. Dorel Haralamb, prof. Cezarina Moroșanu. 
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Olimpiada Județeană de Astronomie și Astrofizică s-a desfășurat în data de 14 martie 2022 la Colegiul 

Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț. La această etapă au participat 19 elevi de la Colegiul Național „Petru Rareș”, 

pregătiți de domnul profesor Grigoruță Oniciuc. Elevii participanți au fost distinși cu premii și mențiuni:  

 

 

Numărul de participanți 
Număr de premii acordate 

Premiul 1 Premiul 2 Premiul 3 Mențiuni 

19 3 4 2 5 

 

În perioada 29 iunie - 03 iulie 2022 a avut loc, la Suceava, Olimpiada Națională de Astronomie și 

Astrofizică. Etapa națională a olimpiadei a fost organizată de Ministerul Educației și de Inspectoratul Școlar Județean 

Suceava, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Societatea Științifică „Cygnus”. La etapa 

națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică au participat 13 elevi de la Colegiul Național „Petru Rareș” din 

Piatra-Neamț, pregătiți de domnul profesor Grigoruță Oniciuc. Elevii participanți au obținut următoarele rezultate: 

Număr elevi 

participanți 

Premii acordate de către  

Ministerul Educației 

Premii acordate de către  

Societatea Română de Fizică 

Premiul I Premiul 

II 

Premiul 

III 

Mențiune Medalie 

de Aur 

Medalie de 

Argint 

Medalie 

de Bronz 

13 1 - 2 1 3 2 2 

 

5. Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

Simpozionul Național Interdisciplinar „Ștefan Procopiu”, organizat de către Inspectoratul Școlar 

Județean Neamț, s-a desfășurat în data de 14 mai 2022 (online), și a fost adresat tuturor cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar (indiferent de specializare/domeniu), dar și unor participanți/invitați din afara mediului 

preuniversitar (studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători, profesori). Activitatea a fost organizată în parteneriat cu 

Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Casa Corpului Didactic Neamț și unități de 

învățământ din diferite județe ale țării (coordonator de proiect, prof. dr. Ana-Cezarina Moroșanu).  

La această activitate au participat prof. univ. dr. emerit Dana Ortansa Dorohoi și conf. univ. dr. habil. Dan 

Gheorghe Dimitriu, de la Facultatea de Fizică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care au prezentat în plen 

lucrările: „Ultrasunetele și aplicațiile lor”, respectiv „Imagistica prin rezonanță magnetică”. A urmat prezentarea lucrărilor 

de către ceilalți participanți, pe secțiuni, activitățile fiind moderate de către prof. dr. Cristina Albu-Iacob și prof. dr. Ana-

Cezarina Moroșanu, inspectori școlari în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, și de către prof. Claudia 

Văideanu, director adjunct, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț. 

Lucrările prezentate la simpozion vor fi incluse într-o publicație electronică cu ISBN, cu referenți științifici din 

mediul universitar. Aceste lucrări vizează aspecte științifice care țin de specializarea participantului, aspecte metodice 

ale disciplinei predate, aspecte psihopedagogice sau noțiuni de management al clasei/instituției, cele 3 secțiuni ale 

simpozionului fiind: Secțiunea Didactică; Secțiunea Științifică; Managementul clasei/instituției, legislație școlară, politici 

educaționale.  

Au fost înscrise la simpozion 76 de lucrări, dintre care 47 de lucrări la Secțiunea Didactică și 29 de lucrări la 

Secțiunea Științifică. Participanții, 90 de cadre didactice, au fost din 23 de județe ale țării: Argeș, Bacău, Bihor, 

Botoșani, Brăila, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, 

Neamț, Prahova, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui. Din județul Neamț, la Secțiunea Didactică au participat 15 cadre 

didactice, iar la Secțiunea Științifică, 13 cadre didactice.  
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6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022:  

La finalul anului școlar 2021-2022, am invitat cadrele didactice care au avut ore de fizică în încadrare să 

completeze un chestionar, pentru a obține un feedback asupra desfășurării activităților instructiv-educative la fizică, pe 

parcursul anului școlar. Astfel, cadrele didactice au avut posibilitatea de a evidenția aspectele pozitive ale activității 

profesionale, aspectele negative, de a face observații și a propune acele acțiuni/activități care ar contribui la creșterea 

calității actului didactic. De asemenea, profesorii de fizică și-au exprimat punctul de vedere cu privire la activitățile de 

formare/ dezvoltare profesională, cursurile pe care le-au urmat și acele cursuri de formare pe care le consideră 

necesare pentru evoluția în carieră.  

Din analiza activității desfășurate la disciplina fizică, în anul școlar 2021-2022, rezultă următoarele direcții de 

acțiune la nivelul disciplinei, pentru îmbunătățirea activității didactice, realizarea progresului școlar, obținerea 

rezultatelor bune și foarte bune la evaluări naționale, examene naționale, olimpiade și concursuri școlare: 

• Intensificarea schimbului de bune practici între profesorii din aceeași unitate de învățământ, precum și între 

profesorii din diferite unități de învățământ; 

• Desfășurarea unor activități de formare pentru cadrele didactice mai puțin experimentate, dar și pentru cadrele 

didactice care și-au completat norma didactică cu ore de fizică, având altă formare inițială; 

• Identificarea de resurse financiare pentru formarea cadrelor didactice (bugetele unităților de învățământ); 

• Evaluarea procesului didactic și autoevaluarea de către fiecare cadru didactic a activității desfășurate la 

catedră; 

• Realizarea experimentelor de laborator, cel puțin a celor obligatorii prin programa școlară; 

• Monitorizarea activităților didactice și a calității acestor activități didactice, în vederea obținerii unor rezultate 

bune și foarte bune în activitățile școlare, extrașcolare, la evaluările și examenele naționale, olimpiade și 

concursuri școlare. 

 

Disciplina biologie 

 

1.  Diagnoza resursei umane specific Biologie 

            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. 

           Catedrele nu pot fi constituite numai în mediu urban sau rural, numărul mic de ore din planul cadru face ca un 

profesor să meargă în cel puțin două unități școlare acestea fiind și în rural și în urban. 

 

2.Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

 Inspecții realizate/coordonate de către inspectorul școlar. 

 Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ: 68 

 Număr inspecții a) curente: 1; b) speciale: 2, c) def: 3. 

Inspecție școlară - inspecțiile în specialitate/de perfecționare/ tematice disciplina biologie  

Obiectivele activităţii de inspecţie şcolară pentru anul școlar 2021-2022: 

• 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;  

• sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului didactic în îmbunătăţirea activităţii;  

• evaluarea calităţii personalului din învăţământ şi evaluarea calităţii managementului şcolar; 

• creşterea calităţii serviciilor educaţionale; 
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• perceperea inspecţiei/controlului ca instrument de sprijinire a cadrelor didatice în eficientizarea activităţii 

didactice; 

• asigurarea şi dezvoltarea resursei umane, în planul perfecţionării şi formării continue a 

• cadrelor didactice;  

• funcţionarea optimă a fluxului informaţional. 

 

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; 

• curriculumului la decizia școlii are pentru acest an cursuri aprobate M.Ed.;  

• demersul instructiv-educativ a fost orientat spre dezvoltarea competențelor fundamentale, 

vizând pregătirea copiilor pentru o societate a cunoașterii; 

• existența unor scheme orare conform legislației în vigoare; 

• resursa umană- profesori debutanți participanți la concursul de titularizare au obținut catedre în acest an 

școlar la disciplina biologie; 

• existența unui vast material curricular: planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare, 

manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale. 

• promovarea egalității de șanse; 

• activitatea privind evoluția în carieră, formare continuă şi dezvoltarea resursei umane, s-a desfășurat în 

concordanță cu obiectivele stabilite la nivelul Inspectoratului Școlar Județean. 

 Aspecte care necesită îmbunătățire:  

• disfuncţionalităţi în realizarea evaluării de proces; 

• nu sunt folosite totdeauna eficient cabinetele şi laboratoarele existente; 

• lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi; 

• folosirea insuficientă a echipamentelor moderne; 

• insuficienta implicare a profesorilor în programe şi în proiecte interne şi internaţionale; 

• neimplicarea unor cadre  didactice în activități de echipă; 

• neimplementarea prevederilor privind eficientizarea demersului didactic. 

Cauze identificate: 

• includerea 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; 

• lipsa unor programe de educație diferențiată 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 evoluției acestor elevi; 

• preocupare pentru aplicarea corectă a programelor  de gimnaziu și monitorizarea aplicării programelor 

școlare noi. 

 

4. Analiza SWOT a disciplinei:  

 Puncte tari:  

• Realizarea în termen a planificărilor şi a documentelor de proiectare; 
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• Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere științific, majoritatea cu experiență profesională; 

• Aplicarea corectă a prevederilor curriculare și ghidurilor metodologice; 

• Existența unui număr mare de cadre didactice titulare cu gradul didactic I; 

• Documentele de proiectare constituie instrumente reale de lucru; 

• Utilizarea adecvată și eficientă a programelor și manualelor școlare; 

• 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:  

• reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice fapt constatat la aplicarea noilor programe ale 

disciplinei; 

• insuficienta informare din partea multor cadre didactice asupra noutăţilor, privind aplicarea proiectelor de 

reformă în învăţământ şi legislaţiei şcolare, implicând o redusă participare la actul decizional; 

• 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. 

 

5. Examene și concursuri școlare 

Examenul Național de Bacalaureat – BIOLOGIE - Filieră teoretica și tehnologică 

An examen 
Număr de candidați 

înscriși 

Număr de 

candidați reușiți 

Număr de candidați respinși, 

absenți, eliminați 

2018-2019 1285 864 421 

2019-2020 1645 973 672 

2020-2021 1216 679 537 

2021-2022 1365 903 
52 abs 

191 

• Numărul de participanților la examenul de bacalaureat este mai mare la disciplina biologie, în comparație cu 

disciplina chimie, promovabilitatea este una modestă la filiera tehnologică. 

• Există o lipsa de interes și de motivație din partea unor elevi care provin din familii cu probleme financiare; 

 

Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2021-2022 

             În perioada 26-30.04.2022, s-a desfăşurat la  Cluj-Napoca, etapa naţională a Olimpiadei de Biologie. Lotul 

judeţului Neamţ a fost alcătuit din 4 elevi, câte un elev pentru fiecare an de studiu în urma rezultatelor obţinute la 

etapa judeţeană. 

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Unitatea şcolară 

Numele şi prenumele 

profesorului 

îndrumător 

1. Sîrbu D.C.Paul -Andrei IX Colegiul Național „Petru Rareș” 

Piatra Neamț 

Veiss Aloma 

2. Pantaziu C. Mihnea 

Constantin 

X Colegiul Național „Petru Rareș” 

Piatra Neamț 

Acatrinei Ionela 
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3. Foia D.G. Ioana Irina XI Colegiul Naţional „Roman Vodă” 

Roman 

Ploscă Elisabeta 

4. Săvoaia  T. Maria XII Colegiul Național „Petru Rareș” 

Piatra Neamț 

Veiss Aloma 

 

           Premiile obținute de elevii participanți la etapa națională au fost: 

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Unitatea şcolară 

Numele şi prenumele 

profesorului 

îndrumător 

Premiul obținut 

1. Foia D.G. Ioana Irina XI Colegiul Naţional 

„Roman Vodă” Roman 

Ploscă Elisabeta Mențiune- 

Ministerul Educației 

4. Săvoaia  T. Maria XII Colegiul Național 

„Petru Rareș” Piatra 

Neamț 

Veiss Aloma Premiul al II-lea 

componenta a lotului  

național 

 

6.Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

• Cadrele didactice ale disciplinei au elaborat soluții de evaluare a elevilor și au desfășurat evaluarea acestora, acolo 

unde a fost cazul și în mediul online; 

• Implicarea profesorilor în activitatea de pregătire a elevilor în scopul obținerii de rezultate bune la examenul de 

bacalaureat, care optează pentru disciplina biologie la proba Ed). 

• Activitățile desfășurate de cadrele didactice ale disciplinei cu elevii în mediul online, accesarea platformelor 

educaționale, crearea și publicarea de RED. 

 

7.Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022 

• Identificarea nevoilor de formare privind necesitățile de formare, dezvoltare și evoluție în carieră, indiferent de 

momentul de raportare la aceasta; 

• Verificarea prin inspecția școlară, a documentelor de ofertă anuală a C.D.Ș-urilor şi argumentarea susținută pentru 

atragerea elevilor, chiar și la clasele de profil uman; 

• Monitorizarea continuă, prin inspecția școlară, a folosirii din perspectivă educativă, a laturii practice a disciplinei, 

în formarea pentru viață și societate a elevilor, prin lecția de la clasă sau alte activități educative școlare și 

extrașcolare, cu pondere ridicată în ceea ce privește investigația, învățarea prin descoperire, experimentul; 

• Monitorizarea și consilierea cadrelor didactice privind implementarea, utilizarea metodelor interactive, 

autoevaluative la clasă în toate momentele lecției proiectate; 

• Construirea unor scenarii didactice cu accent  pe activități pe grupe de elevi sau individuale în paralel cu scenariile 

statice și tradiționale; 

• Analiza modului în care profesorii stimulează înscrierea elevilor la pregătirea pentru performanță și urmăresc 

evoluția progresului acestora; 

Identificarea și promovarea de „bune practici” în cadrul comisiilor, catedrelor, a activităților de cerc pedagogic, etc 

ale disciplinei; 

• Diversificarea corespunzătoare a ofertei pentru informarea și motivarea intrinsecă a elevilor, precum și formare 

pentru viaţă; 
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• Continuarea monitorizării modului în care conducerile unităţilor şcolare asigură existenţa unui cabinet sau 

laborator de biologie sau ştiinţe, care să permită realizarea experimentelor prevăzute de programa şcolară şi 

funcţionalitatea spaţiilor denumite cabinet sau laborator; 

• Monitorizarea respectării legislației privind normele S.S.M în laboratoarele/cabinetele de biologie; 

• Continuarea activității de publicare de articole de specialitate, etc, a cadrelor didactice, folosirea platformei R.E.D; 

• Organizarea concursurilor disciplinei în perioadele prevăzute conform calendarului concursurilor și olimpiadelor 

școlare avizate de M.E., cu implicarea cadrelor didactice care predau disciplina biologie; 

• Monitorizare prin inspecție școlară a modului în care sunt utilizate rezultatele evaluărilor la clasă în sensul 

întocmirii programelor de îmbunătățire a progresului elevilor; 

• Promovarea politicilor privind asigurarea calității educației și formarea resursei umane de specialitate; 

• Cunoașterea și aplicarea corectă a documentelor școlare și a legislației în vigoare: planuri-cadru, programe 

școlare, manuale școlare, auxiliare didactice de specialitate; 

• Pregătirea de specialitate și metodică;  

• Utilizarea manualelor școlare, a ghidurilor metodologice și a ghidurilor de evaluare ale disciplinei;  

• Asigurarea condițiilor echitabile de igienă și educație pentru sănătate în toate unitățile școlare din mediul urban și 

rural; 

• Asigurarea calității procesului instructiv-educativ prin tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-

evaluării, evaluarea obiectivă, evitarea supranotării, focalizarea activității de inspecție pe asigurarea calității 

actului didactic: predare-învățare-evaluare; 

• Utilizarea instrumentelor de evaluare, inclusiv a instrumentelor digitale de evaluare; 

• Evaluarea continuă a elevilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării procesului de învățare, progres 

individual și învățare centrată pe elev; 

• Dezvoltarea prin formare continuă, a competențelor profesionale deținute de cadrele didactice, cu accent pe 

colaborare profesională, exemple de bune practici, în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice în 

vederea creșterii eficienței actului didactic; 

• Creșterea ponderii folosirii platformelor, soft-urilor și a altor instrumente digitale în activitatea de predare-învățare-

evaluare; 

• Creșterea participării școlare la actul instructiv-educativ și consiliere profesională particularizată acolo unde este 

cazul. 

 

Disciplina chimie 

 

1.  Diagnoza resursei umane 

 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- la disciplina chimie și chimie industrială, un număr de 7 cadre didactice au 

participat la concursul de titularizare 2021-2022, obținând note de trecere 6 candidați. 

 

2.Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei 

Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor în specialitate/de perfecționare/tematice  

Obiectivele activităţii de inspecţie şcolară pentru anul școlar 2021-2022: 
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• 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 

An școlar 

2021-2022 

**inspecții în specialitate și perfecționare 4 9 2 

**inspecții generale 6 0 0 

**inspecții tematice 85 95 72 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic și a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor: 

 Aspecte pozitive:  

• documentele de planificare și  proiectare curriculară respectă cerințele M.Ed; 

• curriculumului la decizia școlii are pentru acest an cursuri aprobate M.Ed.; 

• resursa umană- profesori debutanți participanți la concursul de titularizare au obținut catedre în acest an 

școlar la disciplina chimie; 

• existenta unui vast material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare– 

manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale); 

• demersul instructiv-educativ a fost orientat spre dezvoltarea competențelor fundamentale, vizând 

pregătirea copiilor pentru o societate și o economie bazate pe informație și pe cunoaștere; 

• existența unor scheme orare conform legislației în vigoare; 

• activitatea privind evoluția în carieră, formare continuă și dezvoltarea resursei umane, s-a desfășurat în 

concordanță cu obiectivele stabilite la nivelul Inspectoratului Școlar; 

• promovarea egalității de șanse. 

Aspecte care necesită îmbunătățire:  

• 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; 

Cauze identificate: 

• lipsa unor programe de educatie 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; 
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• includerea 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 

programelor școlare în vigoare. 

 

 Analiza SWOT a disciplinei  

 Puncte tari:  

• Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere științific, majoritatea cu experiență profesională; 

• Existența unui număr mare de cadre didactice titulare cu gradul didactic I; 

• Realizarea la 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 și eficientă a programelor și manualelor școlare; 

• 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:  

• suficienta informare din partea multor cadre didactice asupra noutăţilor, privind aplicarea proiectelor de 

reformă în învăţământ şi legislaţiei şcolare, implicând o redusă participare la actul decizional; 

• reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice fapt constatat la aplicarea noilor programe 

școlare; 

• 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 crescut de generalitate și insuficient 

personalizat; 

• metodele de predare activ - participative creative câştigă teren cu întârziere. 

 

 4. Examene și concursuri școlare 

Examenul Național de Bacalaureat - disciplina Chimie - Filieră teoretica și tehnologică 

 La disciplina chimie, în sesiunea iunie-iulie, procentul de promovabilitate după afișarea rezultatelor finale a 

fost de 92,30%; au obținut nota 10 la proba Ed) disciplina chimie - 12 elevi. 

An examen 
Număr de 

candidați înscriși 

Număr de 

candidați reușiți 

Număr de candidați 

respinși, absenți, eliminați 

2018-2019 132 122 10 

2019-2020 96 82 14 

2020-2021 73 57 16 

2021-2022 97 88 7 

• Numărul de participanților la examenul de bacalaureat este mai mare la disciplina biologie, în comparație cu 

disciplina chimie, promovabilitatea este modestă la filiera tehnologică. 

• Cauza este bine știută de M.Ed, elevii de la liceele tehnologice care nu mai fac biologie în clasele a XI și a XII-

a, sunt obligați după doi ani să susțină examenul la această disciplină, procentul de promovabilitatea fiind mic. 
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• Există o lipsa de interes şi de motivaţie din partea unor elevi care provin din familii cu probleme financiare; 

 

 

 

 Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2021-2022 

             În perioada 14-19.04.2022, s-a desfăşurat la Baia Mare, etapa naţională a Olimpiadei de Chimie. Lotul judeţului 

Neamţ a fost format din 12 elevi, lot aprobat de Ministerul Educaţiei în urma rezultatelor obţinute la etapa judeţeană. 

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Unitatea şcolară 

Numele şi prenumele 

profesorului îndrumător 

1. Laic L. Andrei Ștefan VIII Școala Gimnazială „ V. Alecsandri” 

Roman 

Condurat Geanina 

Lăcrămioara 

2. Nuțu C. Bianca Elena VIII Școala Gimnazială Domnească Tg. 

Neamț 

Miclescu Corneliu 

3. Cenuşe C.C. Raluca-Andreea VIII Colegiul Național „Petru Rareș” 

Piatra Neamț 

Vișan  Mihaela 

4. Niță I.N. Călin-Mihai IX Colegiul Național „Petru Rareș” 

Piatra Neamț 

Ionică Florica 

5. Apalaghiei A. Ioan IX Colegiul Național „Petru Rareș” 

Piatra Neamț 

Ionică Florica 

6. Lupașcu G. Simon-Dimitrie X Colegiul Național „Petru Rareș” 

Piatra Neamț 

Vișan  Mihaela 

7. Bolea D. Dimitrie-Dan X Colegiul Național „Petru Rareș” 

Piatra Neamț 

Vișan  Mihaela 

8. Smerea G. Cezara-Maria X Colegiul Național „Roman Vodă” 

Roman 

Enescu Aurica 

9. Boghean S.C. Daria-Andreea X Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” 

Tg. Neamț 

Achirei Veronica 

10. Popescu V.E. Maria-

Theodora 

X Colegiul National de Informatică 

Piatra Neamț 

Fronea Mariana 

11. Medveș P. Denis-Stelian XI Colegiul Național „Roman Vodă” 

Roman 

Stan Viorel 

12. Căileanu V. Teodora XI Colegiul Național „ Petru Rareș” 

Piatra Neamț 

Vişan  Mihaela 

 

 Rezultatele obținute de elevii participanți la etapa națională au fost următoarele: 

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Unitatea şcolară 

Numele şi prenumele 

profesorului 

îndrumător 

Rezultat 

obținut 

1. Laic L. Andrei Ștefan VIII Școala Gimnazială                             

„V. Alecsandri” Roman 

Condurat Geanina 

Lăcrămioara 

Menţiune 

Ministerul 

Educației 

2. Lupașcu G. Simon-

Dimitrie 

X Colegiul Național „Petru 

Rareș” Piatra Neamț 

Vișan  Mihaela Mențiune 

specială 
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Nr. 

crt 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Unitatea şcolară 

Numele şi prenumele 

profesorului 

îndrumător 

Rezultat 

obținut 

3. Smerea G. Cezara-Maria X Colegiul Național „Roman 

Vodă” Roman 

Enescu Aurica Mențiune 

specială 

 

 

5.Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

• Cadrele didactice ale disciplinei chimie au elaborat soluții de evaluare a elevilor și au desfășurat evaluarea 

acestora și în mediul online; 

• Implicarea profesorilor de chimie în activitatea de pregătire a elevilor care optează pentru disciplina chimie la proba 

Ed).,în scopul obținerii de rezultate bune la examenul de bacalaureat.  

• Activitățile desfășurate de profesorii de chimie, cu elevii în mediul online, accesarea platformelor educaționale, 

crearea și publicarea de Resurse Educaționale Deschise. 

• Unități de învățământ și cadre didactice de chimie care s-au remarcat în pregătirea elevilor pentru performanță: 

- prof. Ionică Florica- Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, 

- prof. Stan Viorel- Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman, 

- prof. Enescu Aurica – Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman, 

- prof. Miclescu Corneliu – Școala Gimnazială Domnească Tg. Neamț, 

- prof. Molcăluț Florentina – Școala Gimnazială „Prof. Ghe. Dumitreasa” Girov, 

- prof. Leancă Paula- Liceul Tehnic „Vasile Sav”, Roman, 

- prof. Vișan Mihaela- Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, 

- prof. Fronea Mariana- Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț 

- prof. Andrei Brîndușa- Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț, 

- -prof. Achirei Veronica- Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Tg. Neamț, 

- -prof. Axinte  Mihaela- Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamț, 

- -prof. Condurat Geanina Lăcrămioara- Şcoala Gimnazială „V. Alecsandri” Roman. 

 

6.Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022 

• Monitorizarea continuă, prin inspecția școlară, a folosirii din perspectivă educativă, a laturii practice a 

disciplinei, în formarea pentru viață şi societate a copiilor, chimia fiind „știința de a învăța să trăiești”, prin 

lecția de la clasă sau alte activități educative școlare și extrașcolare, cu pondere ridicată în ceea ce privește 

experimentul școlar; 

• Monitorizarea și consilierea cadrelor didactice privind implementarea, utilizarea metodelor interactive, 

autoevaluative la clasă în toate momentele lecției proiectate; 

• Construirea unor scenarii didactice cu accent  pe activități pe grupe de elevi sau individuale în paralel cu 

scenariile statice și tradiționale; 

• Analiza modului în care profesorii stimulează înscrierea propriilor elevi la pregătirea de performanță și 

urmăresc evoluția progresului acestora; 

• Monitorizarea proiectării, desfășurării și evaluarea lecțiilor la disciplina „Științe”, susținute de cadre didactice 

care predau disciplinele chimie, fizică și biologie, privind abordarea interdisciplinară și transdisciplinară a 

acestora; 
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• Identificarea și promovarea de „bune practici” în cadrul comisiilor, catedrelor, a activităților de cerc 

pedagogic, etc ale disciplinei; 

• Identificarea nevoilor de formare prin aplicarea de chestionare privind necesitățile de formare, dezvoltare 

și evoluție în carieră, indiferent de momentul de raportare la aceasta; 

• Verificarea prin inspecția școlară, a documentelor de ofertă anuală a C.D.Ș-urilor şi argumentarea susținută 

pentru atragerea elevilor, chiar și la clasele de profil uman; 

• Diversificarea corespunzătoare a ofertei pentru informarea și motivarea intrinsecă a elevilor, precum și 

formare pentru viaţă; 

• Continuarea monitorizării modului în care conducerile unităţilor şcolare asigură existenţa unui cabinet sau 

laborator de chimie sau ştiinţe, care să permită realizarea experimentelor prevăzute de programa şcolară 

şi funcţionalitatea spaţiilor denumite cabinet sau laboratoare de chimie; 

• Monitorizarea respectării legislației privind normele S.S.M și a substanțelor chimice în 

laboratoarele/cabinetele de chimie; 

• Continuarea activității de publicare de articole de specialitate, etc, a cadrelor didactice, folosirea platformei 

R.E.D și a mijloacelor proprii Asociației As CHIM; 

• Organizarea concursurilor disciplinei în perioadele prevăzute conform calendarului concursurilor și 

olimpiadelor școlare avizate de M.E., cu implicarea cadrelor didactice care predau chimie; 

• Monitorizare prin inspecție școlară a modului în care sunt utilizate rezultatele evaluărilor la clasă în sensul 

întocmirii programelor de îmbunătățire a progresului elevilor; 

• Promovarea politicilor privind asigurarea calității educației și formarea resursei umane de specialitate; 

• Cunoașterea și aplicarea corectă a documentelor școlare și a legislației în vigoare: planuri-cadru, programe 

școlare, manuale școlare, auxiliare didactice de specialitate; 

• Pregătirea de specialitate și metodică;  

• Utilizarea manualelor școlare, a ghidurilor metodologice și a ghidurilor de evaluare ale disciplinei;  

• Asigurarea condițiilor echitabile de igienă și educație pentru sănătate în toate unitățile școlare din mediul 

urban și rural; 

• Asigurarea calității procesului instructiv-educativ prin tratarea diferențiată și individualizarea predării-

învățării-evaluării, evaluarea obiectivă, evitarea supranotării, focalizarea activității de inspecție pe 

asigurarea calității actului didactic : predare-învățare-evaluare; 

• Utilizarea instrumentelor de evaluare, inclusiv a instrumentelor digitale de evaluare; 

• Creșterea ponderii folosirii platformelor, soft-urilor și a altor instrumente digitale în activitatea de predare-

învățare-evaluare; 

• Creșterea participării școlare la actul instructiv-educativ și consiliere profesională particularizată acolo unde 

este cazul; 

• Evaluarea continuă a elevilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării procesului de învățare, 

progres individual și învățare centrată pe elev; 

• Dezvoltarea prin formare continuă, a competențelor profesionale deținute de cadrele didactice, cu accent 

pe colaborare profesională, exemple de bune practici, în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice 

în vederea creșterii eficienței actului didactic.  
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E. Aria curriculara om și societate 
Disciplina istorie 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei  

Număr norme didactice an școlar 2021-2022: 119,95 

Număr persoane angajate an școlar 2021-2022: 117 (rural – 53,82/ urban 66,03) 

Număr cadre didactice titulare:  95 

 

 

 
Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I  

Total profesori istorie: 117 din care: 8 – doctorat/ 78 – gradul I; 30 – gradul II. 
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2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei  

Inspecții realizate de către inspectorul școlar:  

Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore: 1 inspecție ( 8 ore) 

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 13 inspecții de perfecționare prin grade didactice/52 

ore 

Obiectivele inspecțiilor tematice/specialitate:  

• Obiectul principal al inspecției de specialitate îl reprezintă activitatea profesională de monitorizare, 

îndrumare și evaluare a  activității didactice a profesorilor de istorie. 

• Principalele obiective urmărite în cadrul inspecției de specialitate au vizat următoarele aspecte specifice: 

- evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a elabora, planificările calendaristice și 

proiectele unităților de învățare; 

- consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităților de planificare și proiectare 

didactică; 

- evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a proiecta şi utiliza strategii didactice 

corespunzătoare învățământului modern bazat pe competențe; 

- consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu proiectarea și utilizarea unor strategii didactice 

corespunzătoare învățământului modern bazat pe competențe; 

- evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metodele de învățare diferențiată; 

- consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu utilizarea unor metode de învățare diferențiată; 

- evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare în cadrul 

activităților de predare-învățare; 

- consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea elementelor de evaluare în cadrul 

activităților de predare-învățare; 

- consilierea cadrelor didactice în vederea diversificării ofertei curriculare de cursuri opționale; 

- consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție în 

carieră. 

• Inspecțiile de specialitate au fost realizate conform graficului ISJ Neamț  şi graficului personal, în unitățile 

școlare din sistem.  

 

Număr inspecții  

a) curente: 6 inspecții;  
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b) 6 inspecții speciale: definitivat - 1; grad II - 4; grad I –6;  

c) revenire în specialitate: 0;  

Număr inspecții tematice/număr ore: 21 inspecții tematice (84 ore) 

Inspecții realizate de către metodiști: 8 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor:  

Principalele aspecte vizate prin inspecțiile de specialitate, au fost: evaluarea; autoevaluarea; pregătirea 

elevilor; întocmirea documentelor profesorului; întocmirea documentelor responsabilului de catedră/comisie metodică; 

pregătirea examenului de bacalaureat 2022.  

Nivelul pregătirii este foarte bun, rezultatele obținute la susținerea gradului didactic: calificative de „foarte bine” 

și note de 10 la inspecțiile finale. 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari 

• Încadrarea la disciplina istorie cu personal calificat 100%, în toate școlile din județul Neamț. 

• Implementarea rezultatelor formării continue, la nivelul grupului de profesori de istorie, prin profesorii din 

cele două serii de formare prin cursurile CRED, organizate de ME, prin CCD Botoșani, formator Elena 

Preda. 

• Realizarea corespunzătoare a comunicării cu profesorii de istorie utilizând adresele oficiale și informarea 

neoficială pe format WhattApp, precum și continuarea utilizării claselor digitale de tip Classroom, în 

majoritatea școlilor din județul Neamț. 

• Realizarea strategiei educaționale, prin planul managerial la nivelul disciplinei, cu accent pe formarea 

competențelor la profesori și elevi pe utilizarea instrumentelor digitale şi orientarea procesului educațional 

către dezvoltarea competențelor specifice care permit respectarea unor exigențe ale învățării durabile, 

printre care: 

- Implementarea de proiecte de grup sau individuale având ca temă istoria locală (observații, studii 

de caz, elaborarea unor eseuri, realizarea de portofolii, individuale sau pe grupe de lucru) 

- Încurajarea cercetării la nivel empiric, în rândul elevilor, pentru a motiva direcționarea atenției 

către viața comunității și istoria acesteia. 

- Alternarea metodelor didactice tradiționale cu metode active de învățare și folosirea de 

instrumente digitale: învățarea prin descoperire, învățarea problematizată, învățarea prin 

cooperare, simularea, jocul de roluri, metode care pot contribui la dezvoltarea receptivității și 

capacității de abordare rațională a problemelor personale și publice, în contextul unui mediu 

economic, social și cultural complex și dinamic; 

- Dezvoltarea gândirii critice a elevilor (creatoare, flexibile, interogative, deschise) prin identificarea 

unor fapte, fenomene și procese din domeniul social și al relațiilor dintre acestea, prin intermediul 

conceptelor specifice, interpretarea rezultatelor unei analize sau cercetări;  

- Implementarea de proiecte cu finanțare județeană, 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 petițiilor cu privire la activitatea didactică a profesorilor de istorie, din județul Neamț. 

Puncte slabe 
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• Număr redus de spații amenajate în școli pentru cabinete de istorie. 

• Imposibilitatea realizării monitorizării și evaluării tuturor profesorilor de istorie, pe tema utilizării materialelor 

didactice digitale de tip RED. 

• Completarea catedrelor de istorie din mediul rural cu ore de alte discipline. 

• Menținerea unor deficiențe privind comunicarea între profesor-elev, cauzat de menținerea caracterului 

expozitiv al lecțiilor. 

• Confuzia existentă la nivelul definirii corecte a logicii unui proiect didactic, competențele generale nefiind 

urmate de competențe specifice/activități de învățare/evaluare/ metode/mijloace și finalități coroborate 

acestora. 

• Constituirea catedrelor, în special din mediul rural, prin funcționarea cadrelor didactice în două, respectiv 

trei școli. 

• Instabilitatea profesorilor netitulari pe catedrele din unitățile școlare din mediul rural. 

• Superficialitate în studierea documentelor școlare obligatorii: plan cadru, curriculum, programa. 

Oportunități 

• Implementarea proiectelor strategice cu finanțare europeană pentru formarea continuă a profesorilor. 

• Oferta de proiecte naționale pentru profesorii de istorie, proiecte care tratează teme de importanță 

științifică și didactică. 

• Participarea profesorilor la obținerea de burse de studiu acordate prin Programul ERASMUS. 

• Implicarea Consiliilor Locale din cadrul unor comunități prin sprijinirea de proiecte cu caracter istoric ce 

vizează promovarea istoriei locale. 

Amenințări 

• Numărul redus de ore de istorie la nivel gimnazial, clasele a VI-a și a VII-a. 

• Lipsa finanțărilor naționale pentru organizarea de tabere de studiu pentru elevii pasionați de disciplina 

istorie. 

• Încărcătura curriculară a programelor școlare, în raport cu numărul de ore aprobat. 

• Lipsa finanțării la nivel național pentru vizitele elevilor la muzee și organizarea activităților aniversare/ 

comemorative. 

 

4. Examene și concursuri școlare 

Examenul național de bacalaureat 

TOTAL ELEVI PARTICIPANȚI 

(din care pe tranșe de note) 
983 

10 88 

9,50-9,95 168 

9,50-9,00 124 

8,50-9,00 73 

8,00-8,50 71 

7,50-8,00 44 

7,00-7,50 54 

6,50-7,00 61 

6,00-6,50 56 

5,50-6,00 76 

5,00-5,55 132 
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Reprezentarea grafică a rezultatelor la bacalaureat – disciplina istorie - 2022

 
 

Olimpiade naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2021-2022 

• Olimpiada la nivel județean: 152 de elevi participanți (VIII-XII)/ 5 premii I, 5 premii II, 5 premii III și 39 de 

mențiuni.  

• Olimpiada la nivel național: 5 participanți cu un premiu I (clasa a XI-A). 

• Rezultate de excepție pentru cei 5 elevi din Neamț calificați la Olimpiada Națională de Istorie, O adevărată 

performanță, medalie de aur, a reușit Mara Dana Aanei, clasa a XI-a, elevă a Colegiului Național „Ștefan cel 

Mare” Târgu Neamț, pregătită de prof. Luminița Manole. Lucrarea ei a fost răsplătită și cu premiul special 

acordat de Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș Bolyai” Cluj –Napoca. 

• Rezultate foarte bune au obținut Matei Magdalina, clasa a X-a la Colegiul Național „Petru Rareș”, pregătit 

de prof. Dorina Luminița Drexler – cu o muncită medalie de bronz, Maria Cosmina Gherasim, clasa a XII-a la 

Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, pregătită de prof. Irina Gireadă – premiul IV (mențiune), Denis Gabriel 

Enea, clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Neamț, pregătit de prof. Vasilica Cornelia Hotea 

și Maria Iftime, clasa a IX-a la colegiul „Ștefan cel Mare”, pregătită de prof. Maria Antonescu – premiul special 

al Asociației Profesorilor de Istorie Neamț. 

• La Concursul „Memoria Holocaustului”, 2022, au participat 32 de elevi (clasele a VII-a, a XI-a) și au 

participat la etapa națională: Chifu Flavian de la Colegiul Național „C. Hogaș ” Piatra-Neamț, clasa a XI-a, 

îndrumător, prof.dr. Daniela Mătăsaru-Ionescu și Cociorbă Mara-Ioana de la Colegiul Național „Petru Rareş” 

Piatra-Neamț, clasa a VII-a, îndrumător, prof. Măriuţă Ioana-Carmen, nivel gimnazial. 

 

A5. Conferințe/mese rotunde/simpozioane inițiate de ISJ Neamț 

• A fost organizată o Tabără de vară, în parteneriat cu APIN, manager proiect din partea ISJ insp. Elena Preda, 

inițiator al proiectului finanțat de Consiliul Local al Primăriei Municipiului Piatra-Neamț „Mentenanța Gărzii 

Domnești” cu finanțare de peste 40.000 lei. 

TOTAL ELEVI PARTICIPANȚI 

(din care pe tranșe de note) 
983 

sub media 5 36 

 Promovabilitate 96,34 

Eliminați 1 

Absenți 8 
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• Semestrial au fost organizate conferințe zonale de diseminare a experiențelor și a modelelor de bună practică 

ca urmare a implementării proiectelor școlare la disciplina istorie. 

• A fost inițiat Proiectul județean „Moșteniri”, implementat de către ISJ Neamț. 

• S-a continuat implementarea Proiectului „Garda Curții Domnești”, în parteneriat cu APIN Neamț. 

• Au fost organizate simpozioane dedicate istoriei locale și evenimentelor istorice importante, în fiecare școală, 

și s-a continuat promovarea Proiectului „Monografia județului Neamț”, a volumului colectiv de istorie locală 

„Neamțul – ținutul tezaur” și a albumului cartografic. 

 

Conferințe, Simpozioane și Proiecte în parteneriat cu unitățile școlare din județ: 

• Simpozion Oameni, Timpuri, Locuri - rădăcini identitare; 

• Simpozionul național „Gheorghe Ruset Roznovanu”, 27 mai 2022; 

• Simpozionul „Alexandru Ioan Cuza - omul și epoca sa”, local, ediția a III-a; 

• Simpozionul interjudețean "Arta reușitei personale și profesionale", 20 aprilie 2016, ediția a IV - a 

• Simpozionul ,,Incursiune în istoria învățământului românesc'', 2012-2018, nivel județean și național, 7 ediții. 

• Conferința „Femeile din România în timpul Primului Război Mondial”, prof. univ. dr. ALIN CIUPALĂ de la 

Facultatea de Istorie a Universității din București, 24 noiembrie 2021;  

• Conferință: „Eroinele României”, prof. univ. dr. ALIN CIUPALĂ de la Facultatea de Istorie a Universității din 

București, 10 mai 2022;  

• Conferința „Despre culoare și importanța ei în societate”, susținută de Prof. Mihaela Marcu, Facultatea de 

Istorie, Universitatea București (23 mai 2022) 

• Simpozion dedicat memoriei Holocaustului  

• Simpozion dedicat Zilei Naționale a României 

• Simpozion dedicat Unirii Principatelor Române 

• Simpozion dedicat evenimentelor: Ziua Monarhiei, Independența României, Ziua Europei; 

• Simpozion Internațional, „Bunicul meu - Eroul meu”; 

• Simpozion „27 Martie - Unirea Basarabiei” nivel local; 

• Conferința „Anticomunism si represiune comunistă”, ediția a V-a; 

• Inițiator Simpozion „Tot ce-1 românesc nu piere” în cadrul Proiectului județean „Noi suntem români” 

• Simpozionul „Basarabia, străvechi pământ românesc” nivel local; 

• Conferința „Centenarul încoronării”- parteneriat cu Asociația Artis - ISJ Neamț - Primăria Bicaz; 13 mai 

2022, nivel județean; 

• Simpozionul „Scrisoare din Basarabia” – nivel local, ediția a VIII-a; 

• Proiectul „Unirea, națiunea a făcut - o”, nivel local  

• Simpozionul „Primăvara Marii Uniri – Basarabia” – 27 martie 2022” - ediția a II-a; 

• Simpozion județean„ Miron Costin - file de cronică” - ediția a VII-a,  nivel județean; 

• Ziua Națională a României -  1 decembrie – manifestare anuală la nivel județean; 

• Proiect național „Omagiu adus doamnei Elena Cuza”, ediția I; 

• Simpozion județean ,,Identitate și spiritualitate românească”, ediția a VI-a. 

• Proiectul „Holocaustul - educație pentru toleranță”, nivel local și județean. 

 

6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022:  

• Asigurarea unui management al curriculumului eficient la disciplina istorie; 
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• Organizarea Olimpiadei Naționale de Istorie – 2023, la Piatra-Neamț; 

• Monitorizare și consiliere, în scopul îmbunătățirii calității educației la nivelul unităților școlare din Neamț, 

pentru a atinge obiectivele strategiei naționale adoptate de ME; 

• Asigurarea eficienței în activitatea de  perfecționare şi formare continuă; 

• Organizarea activității de îndrumare și control; 

• Sprijinirea activităților care au scop performanța și valoarea adăugată. 

• Promovarea istoriei locale prin editarea de cărți, monografii, albume fotografice, studii și cercetări. 

• Colaborări cu partenerii educaționali, în mod special cu Asociația Profesorilor de Istorie Neamț. 

• Monitorizarea predării/învățării/evaluării conform noilor planuri cadru, gimnaziu, în condițiile învățării 

digitale. 

• Încadrarea pe catedrele de istorie cu personal didactic calificat 100%. 

• Monitorizarea activității de elaborare a planificărilor anuale şi semestriale la nivelul cerințelor noii 

metodologii de proiectare didactică.  

• Realizarea predării conținutului științific conform programelor la disciplina istorie. 

• Încurajarea realizării de lecții atractive de către profesorii de istorie, pentru elevi, prin utilizarea exercițiilor 

de gândire activă și organizarea de acțiuni aplicative la disciplina istorie (vizite la muzeu, cercetări și studii, 

ateliere de lucru ș.a.) 

• Inițierea, organizarea și monitorizarea activităților de formare continuă, a profesorilor de istorie 

(simpozioane, conferințe, seminarii, întâlniri de lucru metodice). 

 

 

Disciplina geografie 
1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei  

Număr norme didactice an școlar 2021-2022:  

 108 norme  din care 59,44 în urban și 48,56 în rural 

Număr persoane angajate an școlar 2021-2022: 129 

Număr cadre didactice titulare:  93 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I  

• Debutanți: 1 

• Definitivat: 11 

• Grad II: 23 

• Grad I: 76 

• Doctorat: 8 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei  

Inspecții realizate de către inspectorul școlar:  

Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore: 2 inspecții/8 ore 

Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 6 ore 

Inspecții în specialitate realizate de către inspectorul școlar - 6 (câte o inspecție la cadrele didactice din 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) 
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Obiectivele inspecțiilor tematice/specialitate:  

• Verificarea modului de aplicare a legislației și a Ordinului MEC nr. 3235/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor 

de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

• Consilierea directorilor unităților școlare cu privire la pregătirea începerii anului școlar; 

• Promovarea vaccinării în rândul personalului didactic, didactic- auxiliar și nedidactic, precum și a elevilor de 

peste 18 ani; 

• Monitorizarea aplicării legislației și a actelor normative privind Ordinul MEC nr .5545 privind aprobarea 

Metodologiei - Cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, 

precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

• Verificarea aspectelor legate de încheierea situației școlare (cataloage/registre matricole/2.1/2.2) pe anul 

trecut și validarea acesteia în consiliul profesoral;   

• Verificarea modului de aplicare a legislației și a actelor normative în vigoare; 

• Verificarea corectitudinii completării documentelor școlare și a actelor de studii; 

• Implementarea ordinului privind acordarea de burse pe parcursul anului școlar 2021-2022; 

• Verificarea sistemului de încălzire în unitățile școlare; 

• Verificarea Registrului de siguranță școlară; 

• Respectarea prevederilor OME nr. 3238/2021 și a PO privind respectarea programelor școlare pentru 

disciplinele opționale. Încadrarea în termenele consemnate în cadrul Comisiei de Curriculum; 

• Actualizarea listelor elevilor care au obținut burse școlare. Verificarea întocmirii dosarelor de către diriginți; 

• Monitorizarea activităților de constituire, de vacantare și de ocupare a posturilor didactice din unitățile de 

învățământ; 

• Pregătirea unităților școlare privind aspectele legate de organizarea și desfășurarea examenelor naționale. 

 

Număr inspecții: 

a) curente: 7 inspecții dintre care: 1 inspecție curentă 1 gradul II, 2 inspecții curente 2 gradul II, 3 inspecții 

curente 1 gradul I și 1 inspecție curentă 2 gradul I;  

b) speciale: definitivat 1; grad I –2. 

Număr inspecții tematice în managementul unităților de învățământ 18 (câte 3 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). 

 

Inspecții realizate de către metodiști:  

7 inspecții dintre care: 1 inspecție curentă 1 gradul II, 2 inspecții curente 2 gradul II, 3 inspecții curente 1 gradul 

I și 1 inspecție curentă 2 gradul I; 

 

3.Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor: 

 

Analiza SWOT a disciplinei:  

Aspecte pozitive:  

• Buna adaptare a majorității profesorilor de geografie la cerințele impuse de învățarea online; 
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• 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 și la activități de dezvoltare 

profesională în management educațional și în specialitate, de menționat Curs de formare pentru constituirea 

corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (aprobate prin OMEC nr. 

4979/2020, cu modificările ulterioare) 21 decembrie 2021 – 16 ianuarie 2022; 

• 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 9 Resurse educaționale din care au fost selectate 7: 

1. Sava Daniel - Relieful terestru - test secvențial; 

2. Sava Daniel - Evaluare sumativă. Pământul. Relieful terestru clasa a IX-a 

3. Sava Daniel - Geografia așezărilor. Geografia resurselor extraatmosferice, atmosferice și litosferice. 

Test secvențial; 

4. Sava Daniel - Dinamica plăcilor tectonice Relieful structural - Fișe de lucru Geografie 9; 

5. Bistriceanu Alina - Studiu Vulnerabilitatea habitatelor din bazinul hidrografic Ozana sectorul montan; 

6. Bistriceanu Alina - Fotografia cu tematică metodico-științifică; 

7. Sava Nina-Camelia – Aplicații  geografia populației clasa X. 

• 99,99% dintre ore predate de profesori calificați. 

• Existența în  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 80%  au gradul didactic II și I, ceea ce  denotă preocuparea pentru  formarea continuă și perfecționare 

prin parcurgerea gradelor didactice. 

• Documentele școlare prezentate în cadrul inspecțiilor sunt, în general,  funcționale, personalizate, întocmite 

conform programei școlare în vigoare reprezentând instrumente eficiente de lucru. 

• Desfășurarea lecțiilor: 

 - în general, lecții cu activități centrate pe elevi; 

 - creativitate și utilizarea eficientă materialelor didactice (fișe de lucru, suporturi grafice și cartografice, 

folosirea softurilor educaționale) 

• Activitatea elevilor: 

 - cei mai mulți elevi probează faptul că au dobândit achizițiile de bază demonstrând că au competențe de 

comunicare („utilizarea terminologiei”), competențe metodologice de utilizare a suporturilor cartografice, 

precum și  de relaționare a mediului geografic cu elemente din matematică și științe. 

• Evaluare: 

 - strategie de evaluare bazată pe îmbinarea mai multor tipuri de evaluare: observarea directă, notare, 

interevaluare, evaluare secvențială, 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 școlare;  
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• Lipsa hârților școlare/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 învățământ. 

• Desfășurarea lecțiilor: 

- tendința spre un conținut științific enciclopedist şi generalist în detrimentul celui concis, concret și 

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. 

• Activitatea elevilor: 

- implicarea selectivă a elevilor în decursul activităților cu menținerea tendinței de a folosi în exces elevii 

activi în detrimentul celor mai puțin implicați; 

• Evaluare: 

- tendință de apreciere doar a răspunsurilor foarte bune cu note maxime și ezitarea de a aprecia și nota 

răspunsurile slabe; 

- neglijarea autoevaluării și interevaluării. 

Oportunități:  

• Propunerea și desfășurarea unor activități de formare continuă în concordanță cu nevoile identificate, mai 

ales pe activitatea online; 

• Utilizarea TIC-ului în  activitatea de predare-învățare-evaluare; 

• Propunerea de CDS-uri atractive pentru elevi care sa duca la dezvoltarea de valori si atitudini adecvate 

tinerilor dar si programei școlare (acolo unde plaja orară din planurile cadru o permite); 

• Organizarea și desfășurarea  unor activități de cerc pedagogic cu o tematică care să implice participarea 

activă a tuturor; 

• Utilizarea metodelor adecvate vârstei și nivelului de studiu prin care să crească numărul de elevi implicați 

în desfășurarea lecției; 

• Diversificarea tipurilor de evaluare folosite pe parcursul lecțiilor. 

Amenințări: 

• Rezultate foarte slabe ale debutanților la examenul de titularizare, din cei 5 absolvenți 2022 4 au luat sub 

5 și unul a luat nota 5.00; 

• Instalarea rutinei în cazul unor cadre didactice inclusiv a celor cu gradul I si cu vechime în sistem; 

• Lipsa de motivare  si 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; 

• Pericolul diminuării numărului de ore de geografie odată cu propunerile noilor planuri cadru sau minimizarea 

șanselor de a obține CDS in condițiile în care la liceele tehnologice sunt CDS–uri impuse/ CDL-uri. 

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; 
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• Autosuficiența unor cadre didactice și pregătirea superficială pentru lecții; 

• Lipsa resurselor hardware a unor profesori în perioada activității online și lipsa unor competențe de lucru 

cu calculatorul și de folosire în activitatea didactică. 

 

4. Examene și concursuri școlare 

Examenul național de bacalaureat  

Rezultate obținute la proba scrisă geografie examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022 

Promoție curentă: 

• Numărul elevilor înscriși (GEOGRAFIE) : 897 

• Numărul elevilor prezenți: 891 – 97,03 % 

• Numărul elevilor absenți: 8  

• Numărul elevilor eliminați: 0 

• Numărul elevilor cu note peste 5: 927 

• Numărul elevilor cu nota 10: 10 

• Procentul de promovare la geografie, la nivel județean, raportat la numărul elevilor prezenți (promoția 

curentă): 96,40% 

 

 
 

Promoție anterioară 

Numărul elevilor înscriși (GEOGRAFIE) : 1 

Numărul elevilor prezenți: 1 – 100 % 

Numărul elevilor absenți: 0  

Numărul elevilor eliminați: 0 

Numărul elevilor cu note peste 5: 1 

Numărul elevilor cu nota 10: 0 

Procentul de promovare la geografie, la nivel 

județean, raportat la numărul elevilor prezenți (sesiunea 

anterioară): 100% 

Procentul de promovare la geografie, la nivel 

județean, raportat la numărul elevilor prezenți: 96,40% 

 

 

Forma Total Prezenți 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

Rată 

promovare

Zi 888 882 0 7 15 10 101 132 184 206 217 10 96,37

Seral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

FR 8 8 0 0 0 0 0 2 1 2 3 0 100,00

PROMOȚIE CURENTĂ 896 890 0 7 15 10 101 134 185 208 220 10 96,40

0,00 0,79 1,69 1,12 11,35 15,06 20,79 23,37 24,72 1,12

PROMOȚIE ANTERIOARĂ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 96,40

TOTAL 897 891 0 7 15 10 101 134 185 209 220 10 96,40

0,79 1,68 1,12 11,34 15,04 20,76 23,46 24,69 1,12
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Titularizare 2022 

Au fost 15 candidați din județul Neamț. Dintre aceștia 2 s-au retras, 4 au luat notă peste 7 și alți 5 peste nota 

5. Toți cei 4 care au luat note sub 5 sunt absolvenți 2022. 

 

 
 

 

Definitivat 2022 

Un singur candidat din județul Neamț cu o medie foarte bună 9,45 (9,30 la proba scrisă) 

 

5. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2021-2022 

Olimpiada de geografie 

 Etapa județeană s-a desfășurat în data  de 12 martie 2022, la Colegiul Național „Gheorghe Asachi” Piatra-

Neamț. La această etapă au participat 82 de elevi din care 41 au luat premii sau mențiuni. 

Etapa națională a Olimpiadei de geografie, s-a desfășurat la București, în perioada 25-30 aprilie 2022.Lotul 

a avut 5 elevi din județul Neamț care au obținut rezultate deosebite – 5 premii speciale ale SGR. 
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Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele elevului 
Clasa Premiul Unitatea școlară Profesor îndrumător 

1  Tutu Elena-Nicole a VIII-a Premiu 

Special  

Școala Gimnazială „Vasile 

Alecsandri”, Roman 

Mihalachi Anca Ionela 

2 Avram Nicola-Ioana a IX-a Premiu 

Special 

Colegiul Naţional „Calistrat 

Hogaş”, Piatra-Neamţ 

Sava Nina-Camelia  

3 Drăgoi Alexandru 

Cristian 

a X-a Premiu 

Special  

Colegiul Național „Gheorghe 

Asachi”, Piatra-Neamț 

Andronache Constantin 

Cristinel  

4 Pintilie Ecaterina a XI-a Premiu 

Special  

Colegiul Naţional „Petru 

Rares”, Piatra-Neamţ 

Iacob Alexandru  

5 Căderea Maria  a XII-a  Premiu 

Special  

Colegiul Naţional „Calistrat 

Hogaş”, Piatra-Neamţ 

Tofan Elisabeta  

 

 Concursul școlar național de geografie TERRA 

 Concursul școlar național de geografie „TERRA”- etapa județeană, s-a desfășurat la data de 09.04.2022, în 

patru centre de concurs, după cum urmează: Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu” Poiana Teiului, Școala Gimnazială 

Domnească Tg. Neamț, Colegiul Național „Roman Vodă” Roman și Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț (centru de 

concurs și evaluare). 

Au participat 212 de elevi, din care 91 la clasa a V-a, 67 la clasa a VI-a, și 54 la clasa a VII-a. 

Pentru etapa națională, care s-a  desfășurat on-line, la Colegiul Național  „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț, în 

data de 14 mai 2022, s-au calificat 22 elevi 8 elevi la clasa a V-a, 7 elevi la clasa a VI-a și 7 elevi la clasa a VII-a. 

Elevii care au reprezentat județul Neamț au obținut  un punctaj foarte bun, numeroase premii  și mențiuni: 

• 1 premiu I; 

• 2 premii II; 

• 4 premii III; 

• 4 Mențiuni; 

• 8 premii speciale SGR. 

 

Nr. 

crt. 
Clasa Premiul 

Numele și 

prenumele elevului 
Unitatea școlară Profesor îndrumător 

1.  a V-a al II-lea Dămoc Mara 

Alexandra 

Școala Gimnazială „Vasile 

Alecsandri”, Roman 

Mihalachi Anca Ionela 

2.  a V-a Mențiune Constantin Maria 

Ștefania 

Școala Gimnazială „Vasile 

Alecsandri”, Roman 

Mihalachi Anca Ionela 

3.  a V-a Premiul 

special SGR 

Andrieș Ioana Școala Gimnazială „Vasile 

Alecsandri”, Roman 

Mihalachi Anca Ionela 

4.  a V-a Premiul 

special SGR 

Budeanu Ionuț Mihai Școala Gimnazială nr. 2, 

Piatra Neamț 

Macoviciuc Nicoleta 

5.  a V-a Premiul 

special SGR 

Gheorghiță Vlad 

Ștefan 

Școala Gimnazială nr. 2, 

Piatra Neamț 

Macoviciuc Nicoleta 
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Nr. 

crt. 
Clasa Premiul 

Numele și 

prenumele elevului 
Unitatea școlară Profesor îndrumător 

6.  a V-a Premiul 

special SGR 

Tămășanu Daria 

Alexandra 

Liceul Teoretic „Vasile 

Alecsandri”, Săbăoani 

Gligor Liliana 

7.  a V-a Premiul 

special SGR 

Iaută Daniel Grorge Școala Gimnazială „Regina 

Maria”, Bicaz 

Rădeanu Ionuț 

8.  a V-a Premiul 

special SGR 

Lezeu David Andrei Școala Gimnazială „Mihai 

Eminescu”, Roman 

Ștefănucă Avram 

Tamara 

9.  a VI-a I Nemțanu Bălău 

David 

Colegiul Național de 

Informatică, Piatra-Neamț 

Preisler Jerard Octav 

10.  a VI-a al II-lea Miron Maya Ilinca 

Rachely 

Școala Gimnazială nr. 3, 

Piatra Neamț 

Filimon-Vintea Ana-

Maria 

11.  a VI-a al III-lea Balașcă Victor Școala Gimnazială “Vasile 

Alecsandri”, Roman 

Mihalachi Anca Ionela 

12.  a VI-a al III-lea Coscaru Cristian 

Ionuț 

Școala Gimnazială Vaduri Pupăză Daniela 

13.  a VI-a Mențiune Irimia Maria Daria Colegiul Naţional „Calistrat 

Hogaş”, Piatra-Neamţ 

Sava Nina-Camelia 

14.  a VI-a Mențiune Andrei Maria 

Sidonia 

Școala Gimnazială Gherăești Rusu Simona 

15.  a VI-a Premiul 

special SGR 

Lupu Anastasia 

Maria 

Școala Gimnazială “Vasile 

Alecsandri”, Roman 

Mihalachi Anca Ionela 

16.  a VII-a al III-lea Dieaconu Matei 

Daniel 

Școala Gimnazială 

„Constantin Panțiru”, Grințieș 

Dieaconu Daniel 

17.  a VII-a al III-lea Petercă Marcos Școala Gimnazială Gherăești Rusu Simona 

18.  a VII-a Mențiune Maiogan Mihnea 

Andrei 

Școala Gimnazială “Vasile 

Alecsandri”, Roman 

Mihalachi Anca Ionela 

19.  a VII-a Premiul 

special SGR 

Mihai Irina Ștefania Școala Gimnazială „I. I. 

Mironescu”, Tazlău 

Barcan Alina 

 

 

6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2022-2023:  

• Consilierea cadrelor didactice în aplicarea conformă a curriculumului în relație directă cu particularitățile 

colectivelor de elevi, nevoile și stilurile de învățare ale elevilor, favorizând creșterea participării active a 

elevilor la propria învățare, diminuarea abandonului școlar sau pasivității față de educație și îmbunătățirea 

rezultatelor învățării, atât reflectate în rezultatele la examene, evaluări, concursuri și olimpiade școlare de 

specialitate, cât și în termeni de reușită profesională și socială. 

• Consilierea profesorilor în vederea creșterii ponderii activităților didactice prin intermediul tehnologiei și a 

internetului  în procesele de învățare-predare-evaluare. 

• Consilierea profesorilor și a directorilor în vederea identificării corecte a nevoilor de activități de remediere, 

proiectare și desfășurarea unor activități specifice, eficiente, cu accent pe formarea/dezvoltarea graduală 

a competențelor (remedierea vizează îmbunătățirea nivelului de competență, conținuturile fiind suport al 

exersării competențelor). 
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• Corelarea în permanență a demersurilor didactice cu contextul actual, cu necesitățile de formare, cu 

capacitățile psihointelectuale și sociale ale elevilor. 

• Creșterea numărului de profesori incluși în Corpul de evaluatori. 

• Dezvoltarea gândirii critice la elevi prin crearea unor situații problemă cu impact in realitatea geografică. 

• Întreprinderea demersurilor necesare și identificarea surselor financiare pentru amenajarea unor cabinete 

de geografie moderne și funcționale / înnoirea materialelor didactice. 

• Reintroducerea Concursului interjudețean Ioniță Ichim pentru elevii claselor V-VII. 

• Desfășurarea în bune condiții a examenelor și obținerea unor rezultate foarte bune la nivelul disciplinei. 

 

 

Discipline socio-umane 
1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei  

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I  

 Urban Rural Total 

Doctorat 7 1 9 

Gradul I 59 4 63 

Gradul II 8 3 11 

Definitivat 4 1 5 

Debutanți 2 3 5 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei  

Inspecții realizate de către inspectorul școlar:  

• Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore:  4 ore 

• Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 24 ore 

 

Obiectivele inspecțiilor tematice/specialitate:  

Au fost discutate orele asistate, demersul de predare-învățare-evaluare, modul de proiectare al activităților de 

dezvoltare a competențelor specifice și exemplelor de activități de învățare.  

Au fost analizate, cu profesorii inspectați, aspectele privind modul în care s-a realizat transferul de conținuturi 

și au fost dirijate activitățile elevilor (raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a 

diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social, cooperarea pentru realizarea 

unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori 

și norme sociale și civice și participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și 

întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și economic activ).  

Monitorizarea calității evaluării curente  

Fiecare cadru didactic a asigurat, în activitățile de învățare planificate, realizate și evaluate, un demers pornind 

de a situația concretă și de la resursele disponibile existente. S-au vizat:  

• Relevanța activităților de învățare pentru competențele de specialitate; 

• Personalizarea și adaptarea învățării; 

• Considerarea dimensiunii sociale și emoționale a învățării.  

• Învățarea în grup/prin cooperare, respectiv utilizarea strategiilor, metodelor și tehnicilor care solicită 

colaborarea între elevi - ca dimensiune prioritara ala disciplinele socio-umane; 
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• Dezvoltarea autonomiei personale, a capacității de autonormare și autoreglare, precum și dezvoltarea 

gândirii critice; 

• Promovarea autoevaluării și inter-evaluării merge în același sens, de creștere a autonomiei personale; 

• Oferirea de feedback sistematic elevilor. 

Au fost monitorizate eficienței și adecvării demersurilor didactice aplicate prin utilizarea platformelor și   

aplicațiilor/simulărilor și resurselor educaționale deschise. 

Sunt de apreciat experiențele pozitive privind predarea-învățarea-evaluarea online, prin intermediul 

platformelor puse la dispoziție de unitățile de învățământ, integrarea în lecție a diverselor aplicații, softuri, fapt ce 

demonstrează reziliența cadrelor didactice, preocuparea pentru relația cu elevii și dezvoltarea competențelor asociate 

disciplinei și nu numai. Există preocuparea de abordare inter- și transdisciplinară a conținuturilor, de prelucrare 

operațională a acestora, de valorificare a informației științifice de specialitate din perspective formative, punându-se 

accent pe dezvoltarea la elevi a competențelor de comunicare și colaborare, a atitudinilor corespunzătoare. 

 

Număr inspecții: 

a) curente: 6  

b) speciale: definitivat 2; grad II - 2.; grad I – 3;  

Număr inspecții tematice/număr ore: 51 

Inspecții realizate de către metodiști: 6 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic și a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor:  

Aspecte pozitive:  

• Cadrele didactice inspectate stăpânesc atât conținuturile științifice ale disciplinelor predate, cât și 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. 

• Preocuparea pentru realizarea unor lecții și activități atractive, diversificate, pentru a aplica informațiile 

obținute în urma participării la cursuri de perfecționare.  

•  Materialul didactic și mijloacele disponibile sunt utilizate eficient, în vederea realizării unui demers didactic 

activ-participativ, centrat pe elev.   

• Sunt de apreciat experiențele pozitive privind predarea-învățarea-evaluarea online, prin intermediul 

platformelor puse la dispoziție de unitățile de învățământ, integrarea în lecție a diverselor aplicații, softuri, 

fapt ce demonstrează reziliența cadrelor didactice, preocuparea pentru relația cu elevii și dezvoltarea 

competențelor asociate disciplinei și nu numai. 

• Există preocuparea de abordare inter- și transdisciplinară a conținuturilor, de prelucrare operațională a 

acestora, de valorificare a informației științifice de specialitate din perspective formative, punându-se 

accent pe dezvoltarea la elevi a competențelor de comunicare și colaborare, a atitudinilor 

corespunzătoare. 

Aspecte care necesită îmbunătățire:  

• Realizarea unor resurse educaționale proprii, adaptate particularităților elevilor și resurselor unității de 

învățământ. 

• Realizarea unui sprijin personalizat pentru cadrele didactice debutante.  

Cauze identificate:  
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• Tratarea cu superficialitate a sugestiilor metodologice în utilizarea programei școlare la disciplina 

„Educație socială” în proiectarea activităților didactice.  

 

 

Analiza SWOT a disciplinei:  

Puncte tari:  

• Asigurarea resurselor didactice: au fost asigurate resursele umane calificate în toate unitățile de 

învățământ, la disciplinele socio-umane, în conformitate cu metodologia şi reglementările, fiind acoperite 

toate orele și catedrele cu un număr de 71 profesori de discipline socio-umane (52 titulari, 52 cu gradul 

didactic I din care 7 cu titlul de doctor). 

• 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.). 

• Inspectarea, evaluarea și consilierea unui număr de 7 cadre didactice (inspecții de definitivat/obținere 

grade didactice). 

• Participarea unor cadre didactice la programe de formare la nivel internațional, prin proiecte Erasmus+. 

• Existența unui număr semnificativ de școli și cadre didactice care au derulat proiecte europene și proiecte 

cu finanțare nerambursabilă, ce pot constitui modele de bună practică. 

• Implementarea unor proiecte și realizarea procesului instructiv-educativ prin intermediul noilor tehnologii. 

• Participarea numeroasă a elevilor la concursuri si competiții specifice. 

Puncte slabe:  

• Precaritatea pregătirii metodice și de specialitate inițiale a unor cadre didactice, reflectată prin: 

- existența incompatibilităților specializare-centralizator pentru unele cadre didactice care nu au 

întreprins demersuri de profesionalizare pentru disciplinele la care sunt considerați necalificați. Se 

impune, continuarea studiilor prin masterat sau prin reconversie; 

- recurgerea exclusivă la manual, în detrimentul unor resurse informaționale ușor de accesat. 

• 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:  

- studierea şi aplicarea programelor școlare, a celorlalte reglementări în domeniul curriculumului, în 

special la disciplina Educație socială; 

- pregătirea metodică deficitară a unor cadre didactice debutante; 

- 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 modern, 

active-participative, formative. 
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4. Examene și concursuri școlare 

Examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, după contestații 

Disciplina 
Total elevi 

disciplină 
Nepromovați 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Logică, argumentare și 

comunicare 
547 45 35 58 80 158 162 9 

Economie 3 - - - 1 1 1 - 

Filosofie 4 - - 1 - 1 1 1 

Sociologie 89 4 9 14 17 16 23 6 

Psihologie 73 4 7 16 23 15 5 3 

Total socio-umane 716 53 51 89 121 191 192 19 

 

 

Disciplina religie 
1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei religie 

 

Nr. cadre didactice an școlar 2021-2022 Nr. norme  didactice an școlar 2021-2022 

Titulari 128 
 

161,41 

Suplinitori calificați 55 Profesori asociați 6,5 

Suplinitori necalificați 0 Suplinitori necalificați 0 

Plata cu ora/cumul 17 Pensionari 1 

Total  213 Total  161,41 

 

 Debutanți Definitivat Grad didactic II Grad didactic I 

15 32 48 81 

 

2.Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei religie 

 

Nr. inspecții realizate în specialitate Generală Tematică 

Specialitate 
Specială/ 

curente 

Tematică în 

specialitate 
Calitate   

inspector 
inspecții 

debutanți 
  inspector metodiști inspector metodişti 

- 9 

2 6 15 9 2 - 1 - 

 

Diagnoza procesului educațional  

Conținut Modul de realizare Termene Responsabili 

Resurse materiale Întocmirea de referate privind 

dotarea și necesarul de 

materiale utile procesului 

instructiv-educativ 

1 nov. 2021 Responsabilul de catedră din 

fiecare școală 
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Conținut Modul de realizare Termene Responsabili 

Resurse umane Identificarea nivelului profesional 

al cadrelor didactice 

(completarea unor formulare de 

autoevaluare, inspecții curente) 

Permanent  

Inspectorul școlar 

Desfășurarea 

procesului educativ 

în școală 

Participarea la comisiile 

metodice ale disciplinei 

Inspecții curente 

Conform 

graficului 

Profesorii de religie 

Inspectorul școlar 

Relația școală - 

comunitate locală 

Identificarea nivelului de 

implicare al profesorilor de 

religie în viața comunității locale 

Permanent Inspectorul școlar 

 

Analiza calității educației din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecția școlară (inspecții 

tematice, inspecții de validare a rapoartelor de autoevaluare privind asigurarea calității educației) 

 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

• normarea și încadrarea pe post s-a realizat respectând legislația 

în vigoare și fără a se depăși numărul total de norme alocat 

fiecărei unități de învățământ. Pentru anumite cadre didactice, 

completarea normei s-a făcut ținând cont de specializările 

înscrise pe diplomele de studii; 

• schemele orare sunt elaborate la nivelul PJ-ului și a tuturor 

structurilor pentru preșcolar, primar (respectă particularitățile și 

specificul învățământului simultan), gimnazial și liceal – după 

caz; sunt afișate în sala profesorală (și pe clase și pe cadre 

didactice); respectă, pe cât posibil, curba efortului dar mai ales 

au în vedere faptul că există cadre didactice cu norma în mai 

multe unități de învățământ; 

• valorile și normele de conduită sunt înțelese de toți cei implicați 

în demersul didactic  și aplicate în activitățile zilnice; 

• echipele manageriale sunt interesate de dezvoltarea unei culturi 

organizaționale specific școlilor pe care le conduc; acestea au 

elaborat misiunea și valorile organizației în urma unor analize 

pertinente (analiza SWOT și analiza PEST) și a unor procese 

consultative; 

• directorii unităților de învățământ au portofolii ce conțin toate 

dosarele cerute dovedind aplecare către problemele specifice 

managementului școlar; 

• valorile și normele de conduită sunt înțelese de toți cei implicați 

în demersul didactic  și aplicate în activitățile zilnice; 

• regulamentul de ordine interioară este elaborat pe categorii de 

dispoziții și structurat pe nivele de învățământ (preșcolar, primar, 

•  există școli în care dotările sunt 

încă la un nivel inadecvat pentru a 

asigura o formare corespunzătoare 

a elevilor; 

• majoritatea școlilor nu au un 

serviciu de pază specializat sau un 

sistem de supraveghere video care 

să garanteze protecția bunurilor; 

• oferta curriculară a școlii nu este 

suficient de diversificată pentru 

satisfacerea nevoilor majorității 

elevilor; 

• neacordarea unei priorități 

deosebite modului de completare a 

documentelor școlare, îndeosebi a 

cataloagelor școlare, și astfel apar 

corecturi și modificări în înscrisurile 

acestor documente; 

• prea puține asistențe la ore a  

directorilor de unități de 

învățământ; 

• majoritatea unităților de învățământ 

nu au proiecte europene. 
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Aspecte pozitive Aspecte negative 

gimnazial) și pe resurse umane (elevi, personal didactic, 

personal didactic, auxiliar, personal nedidactic). Sancțiunile 

elevilor (motivul sancționării, tipul sancțiunii, măsuri de prevenire 

a comportamentului sancționat) au fost dezbătute în Consilii de 

Administrație, au fost aduse la cunoștința celui sancționat și a 

părinților; 

• resursele alocate au fost folosite eficient pentru achiziționarea 

materialelor didactice în sălile de clasă;  

• există un sistem de înregistrare a tuturor evenimentelor din școli 

(dosare decizii, procese verbale, dosare cu cereri ale elevilor și 

cadrelor didactice); 

• școlile se raportează permanent la comunitatea locală, fiind 

încheiate parteneriate pe aceste ținte de interes; 

• echipele manageriale din majoritatea școlilor nemțene, 

monitorizează permanent gradul de atingere a obiectivelor 

propuse, îmbunătățind continuu instrumentele de evaluare. 

 

3. Calitatea  curriculumului aplicat, a demersului didactic și a activităților de învățare observate-constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor 

• Curriculumul aplicat 

• Strategiile didactice și metodele de predare-învățare utilizate 

• Instrumentele de evaluare utilizate 

• Rezultatele elevilor la evaluarea curentă 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiții 

• documentele de proiectare didactică sunt 

bine întocmite, detaliate pe unități de 

învățare, respectându-se cerințele planului 

de învățământ şi programelor școlare; 

• majoritatea cadrelor didactice își bazează 

întreaga activitate pe o foarte bună 

cunoaștere a elevilor cu care lucrează și își 

adaptează activitățile și atitudinea la 

particularitățile de vârstă și individuale ale 

elevilor; 

• cadrele didactice folosesc eficient baza 

materială a școlii, inclusiv aparatura 

modernă (videoproiector, laptop etc.); 

• toți profesorii s-au preocupat să structureze 

activitățile pe strategii activ-participative. 

Acestea facilitează participarea activă a 

• necesitatea la unele cadre 

didactice la o mai bună pregătire 

metodică şi psiho-pedagogică; 

•  lipsa  componentei evaluative 

din cadrul demersului didactic 

(utilizarea unor fișe de evaluare 

și de autoevaluare); 

• nu se acorda atenție instruirii 

diferențiate având în vedere 

faptul că există elevi care 

prezintă dificultăți în învățare; 

sarcinile de lucru au fost aceleași 

pentru toți elevi, motiv pentru 

care unii elevi nu au putut fi 

valorificați la potențialul lor; 

• neparticiparea la 

cursuri de formare, 

simpozioane și 

schimburi de 

experiență; 

• lipsa interesului 

pentru activitățile care 

duc la propria 

dezvoltare 

profesională; 

• puține interasistențe 

la activități. 

 



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

170 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

Curriculum Curriculum 

• cuprinderea disciplinei în planul cadru la toate nivelurile de 

școlaritate începând cu învățământul primar; 

• oferta de curriculum la decizia școlii mai bogată decât anii 

precedenți, adaptată specificului local; 

• existența resurselor informaționale în specialitate;  

• cursuri de formare a metodiștilor; 

• cursuri de formare a debutanților; 

• auxiliare didactice interesante: CD-uri, planșe, hărți, casete audio-

video; 

• existența unor planificări model orientative pentru toate cultele și  

toate nivelurile atât pentru învățământul de masă, cât și pentru 

învățământul special; 

• predarea religiei în toate unitățile de învățământ din județul Neamț 

și la toate clasele; 

• valorificarea conținuturilor prin activități educative realizate la 

nivelul școlii dar nu numai; 

• receptivitate ridicată a elevilor pentru competițiile de specialitate. 

• valorificare insuficientă a componentei 

formativ-educative ale conținuturilor 

așa cum presupune un învățământ 

modern și specificul disciplinei; 

• implementarea încă cu rezervă a 

strategiilor moderne de predare. 

 

 

 

 

elevilor la lecție, precum și însușirea mai 

bună a conținuturilor; 

• există strategii de evaluare care asigură 

posibilitatea evidențierii subiectului 

evaluării, baza și scopul acesteia, precum 

și aprecierea rezultatelor procesului de 

evaluare, corespunzătoare  unui  

învățământ centrat pe competențe; 

• s-a constatat din punctul de vedere al 

dimensiunii formative a lecției de Religie  o 

atitudine pozitivă și deschisă față de 

disciplină din partea elevilor; 

• elevilor le place religia și manifestă interes 

pentru studiul acestei discipline, obținând 

rezultate foarte bune la Olimpiada de religie 

și la alte concursuri naționale la care 

participă.  

• uneori, lecțiile au un caracter 

static, elevii fiind prea puțin sau 

deloc antrenați în activitate; 

• nu în toate cazurile se lucrează 

diferențiat cu elevii; 

• unii elevi nu sunt implicați 

suficient în activitatea didactică și 

nici în proiecte educative. 
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Resurse umane Resurse umane 

• existența unei baze de selecție corespunzătoare; 

• cadre didactice cu dublă specialitate religie- română, religie- limbi 

străine, religie-asistență socială, religie- patrimoniu; 

• interesul pentru parcurgerea etapelor de formare continuă; 

• procent foarte mare de cadre didactice  calificate  în județ; 

• disponibilitate pentru creșterea calității în educație; 

• receptivitate față de utilizarea strategiilor interactive, alături de 

cele expozitiv-euristice; 

• constituirea unui corp de preoți misionari din rândul profesorilor de 

religie ortodoxă titulari care sprijină preoții parohi in consilierea 

religioasă a elevilor; 

• cursuri de pregătire la dispoziția cadrelor didactice debutante și a  

celor înscriși la gradele didactice, dar nu numai. 

• lipsa unor cadre calificate în mediul 

rural mai ales la confesiunea 

neoprotestantă și reformată; 

• pregătire inițială deficitară în  

pedagogie, psihologie și didactica 

disciplinei; 

• necunoașterea de către cadrele 

didactice a legislației școlare; 

• abilitate insuficientă a cadrelor 

didactice de a  implica elevii în viața 

comunității religioase; 

• cadre didactice mai ales în mediul rural 

care persistă într-un stil didactic  

tradițional, cu accent pe informare și 

mai puțin pe formare lipsind metodele 

activ participative. 

Resurse financiare și materiale Resurse financiare și materiale 

• creșterea numărului cabinetelor de religie și a numărului de 

materiale didactice existente în școli; 

• accesul cadrelor didactice la rețelele de calculatoare existente în 

școli; 

• implicarea cultelor religioase în stimularea performanțelor elevilor 

la concursurile specifice prin recompensarea acestora. 

• lipsa unor capele amenajate în școli 

pentru a valorifica componenta 

liturgică a conținuturilor și realizarea 

unei consilieri religioase adecvate a 

elevilor. 

Dezvoltare și relații comunitare Dezvoltare și relații comunitare 

• o foarte bună colaborare cu reprezentanții cultelor și cu instituțiile 

bisericești locale cu mici excepții; 

• elaborarea unui protocol de colaborare cu cultele; 

• colaborarea cu UAIC Iași pentru formare profesională a cadrelor 

didactice; 

• parteneriate cu asociații care dezvoltă activități educative; 

• implicarea  profesorilor și elevilor in activități  de voluntariat. 

• dificultăți din partea cadrelor didactice 

în accesarea unor finanțări pentru 

organizarea unor evenimente care să 

pună în valoare valențele educative 

ale disciplinei. 

Oportunități Amenințări 

• editarea în perspectivă a manualelor pentru toate clasele și 

confesiunile; 

• programul de granturi inițiat de M.Ed. 

• posibilitatea accesării unor fonduri nerambursabile în vederea 

organizării unor activități educative cu conținut specific; 

• valorificarea unor programe de  voluntariat; 

• fructificarea activității elevilor prin articole găzduite de reviste 

școlare sau bisericești; 

• legislație deficitară care permite 

interpretări din perspectiva participării 

elevilor la ora de religie; 

• atractivitatea cadrelor didactice din 

partea unor domenii mai bine 

remunerate; 

• dificultatea predării religiei pe grupe 

mai ales la confesiunile catolică şi 

neoprotestantă în mod deosebit la 

nivel liceal. 
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• implicarea cultelor religioase în  stimularea performanțelor elevilor 

la concursurile specifice prin recompensarea acestora; 

• înființarea unei asociații a profesorilor de religie; 

• valorificarea site-ul http://religie-net.ro  pentru o mai bună 

comunicare cu cadrele didactice de specialitate și promovarea 

disciplinei. 

 

3. Examene naționale / examene de certificare 

 

Analiza rezultatelor obținute de elevi în cadrul examenelor naționale, 

 comparativ cu rezultatele evaluării  curente 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiții 

Liceul Teologic Ortodox „Sf. Cuvioasa Parascheva” Agapia 

• promovabilitatea în procent de 83,33% 

a examenului de bacalaureat 2022;  

• promovabilitatea 100% de certificare 

profesională; 

• mediile obținute la bacalaureat au fost 

mai mari în comparație cu cele 

obținute la examenele de simulare; 

• toți absolvenții au fost admiși la 

învățământul universitar de stat. 

• rezultate slabe la simularea 

examenului de bacalaureat. 

 

 

• lipsa de perspectivă a 

certificatului dobândit. 

Seminarul  Teologic Ortodox „V. Costachi” M. Neamț 

• promovabilitatea în procent de 70,37% 

a examenului de bacalaureat 2022; 

• promovabilitatea 100% de certificare 

profesională; 

• mediile obținute la bacalaureat au fost 

mai mari în comparație cu cele 

obținute la examenele de simulare; 

• peste 90% din absolvenți au fost 

admiși la învățământul universitar de 

stat. 

• rezultate slabe la simularea 

examenului de bacalaureat; 

• înscrierea unui număr mic de 

absolvenți la susținerea 

certificatului de calificare 

profesională. 

• rezultatul se 

datorează și lipsei 

motivării elevilor de a-

și atinge  ținta 

promovări examenului 

de bacalaureat; 

• lipsa de perspectivă a 

certificatului dobândit. 

Liceul Teologic Ortodox „Sf. Împărați Constantin și Elena” P. Neamț 

• promovabilitatea în procent de 85,72 

% a examenului de bacalaureat 2022; 

• promovabilitatea 100% de certificare 

profesională; 

• mediile obținute la bacalaureat au fost 

mai mari în comparație cu cele 

obținute la examenele de simulare; 

• rezultate slabe la simularea 

examenului de bacalaureat; 

• înscrierea unui număr mic de 

absolvenți la susținerea 

certificatului de calificare 

profesională. 

• rezultatul se 

datorează și lipsei 

motivării elevilor de a-

și atinge  ținta 

promovări examenului 

de bacalaureat; 

• lipsa de perspectivă a 

certificatului dobândit. 
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Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiții 

• peste  90% din absolvenți au fost 

admiși la învățământul universitar de 

stat. 

Liceul Teologic Ortodox „Episcop Melchisedec” Roman 

• promovabilitatea în procent de 89% a 

examenului de bacalaureat 2022; 

• promovabilitatea 100% de certificare 

profesională; 

• mediile obținute la bacalaureat au fost 

mai mari în comparație cu cele 

obținute la examenele de simulare; 

• peste 90% din absolvenți au fost 

admiși la învățământul universitar de 

stat. 

• rezultate slabe la simularea 

examenului de bacalaureat; 

• înscrierea unui număr mic de 

absolvenți la susținerea 

certificatului de calificare 

profesională. 

• rezultatul se 

datorează și lipsei 

motivării elevilor de a-

și atinge  ținta 

promovări examenului 

de bacalaureat; 

• lipsa de perspectivă a 

certificatului dobândit. 

Liceul Romano-Catolic „Sf. Francisc de Asissi” Roman 

• promovabilitatea în procent de 94,42% 

a examenului de bacalaureat 2022; 

• rezultatele obținute de către elevi la 

examenul de bacalaureat comparativ 

cu rezultatele evaluării curente nu 

prezintă diferențe semnificative. 

• peste 80% din absolvenți au fost 

admiși la învățământul universitar de 

stat. 

• rezultate slabe la simularea 

examenului de bacalaureat; 

• înscrierea unui număr mic de 

absolvenți la susținerea 

certificatului de calificare 

profesională. 

• fenomenul acut de 

indiferență a elevilor 

față de învățătură, lipsa 

motivației; 

• părinți plecați în 

străinătate, copii 

râmași 

nesupravegheați.  

• la unele facultăți nu se 

mai iau în considerare 

mediile de bacalaureat. 

 

 

 

Rezultate la olimpiade și concursuri 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea de învățământ Localitatea 
Nume și prenume 

profesor Religie 

Premiul 

obținut 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ  DE RELIGIE, Clasele V-VIII, Târgu Mureș, 27 aprilie – 1 mai 2022 

 

Grigore 

Mihail 

Sebastian 

a VIII-a 
Școala Profesională 

Petricani 
Petricani 

Prof. Andron 

Liliana Cristina 
Mențiune 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ  DE RELIGIE, Clasele IX-XII, Sibiu, 27 aprilie – 1 mai 2022 

 
Laiu V.R. 

Ștefan 

 a XI-a Colegiul Național de 

Informatică 

Piatra-Neamț Pr. Prof. Ababei 

Ionel 
Mențiune 

 
Bălăoiu 

Elena-Bianca 

a IX-a Colegiul Național 

Ștefan cel Mare 

Târgu-Neamț Prof. Filip 

Daniela 
Mențiune 
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Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea de învățământ Localitatea 
Nume și prenume 

profesor Religie 

Premiul 

obținut 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ  DE RELIGE - Seminarii și licee Teologice, Botoșani, 26 – 30 aprilie 2022 

 

Bora V. 

Andrei-Rareș 

 a IX-a Seminarul Teologic 

Ortodox „Veniamin 

Costachi” 

Mânăstirea 

Neamț 

Prof. Gălușcă 

Mirel 
Premiul al 

II-lea 

 

Cecan V. 

Dan 

a X-a Seminarul Teologic 

Ortodox „Veniamin 

Costachi” 

Mânăstirea 

Neamț 

Pr. Prof. Laiu 

Viorel-Romus 
Premiul al 

III-lea 

 

Apostol N.C. 

Nicolae 

a X-a Liceul Teologic 

Ortodox „Sf. Împărați 

Constantin și Elena” 

Piatra-Neamț Pr. Prof. Cojan 

Dan Ovidiu Mențiune 

 

Miculici  L. 

Ion 

a XI-a Seminarul Teologic 

Ortodox „Veniamin 

Costachi” 

Mânăstirea 

Neamț 

Arhim. Prof. Dr. 

Daniliuc Mihail 

(Dan-Mihai) 

Premiul 

special 

 

Cojocariu  N.  

Vlad 

a XII-a Seminarul Teologic 

Ortodox „Veniamin 

Costachi” 

Mânăstirea 

Neamț 

Pr. Prof. 

Păvăleanu 

Vasile 

Premiul 

special 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ  DE RELIGIE, Cultul Romano-Catolic, Iași, 27 aprilie – 1 mai 2022 

 

Fărăoanu G. 

Flavio - 

Vlăduţ 

a X-a 
Colegiul National 

„Roman Voda" Roman 
Roman 

Prof. Dogan 

Paula-Odille 
Premiul I 

 
Petercă C. 

Marcos 
a VII-a 

Școala Gimnazială 

Gherăești 
Gherăești 

Prof. Mătălică 

Paula 

Premiul al 

II-lea 

 

Ciobanu I. 

Alma - 

Mariana 

a XII-a 

Liceul Teoretic "Vasile 

Alecsandri", Comuna 

Săbăoani 

Săbăoani 
Prof. Antoci  

Genoveva 

Premiul al 

III-lea 

 
Mihăică I. 

Monica 
a V-a 

Școala Profesională 

Adjudeni 
Adjudeni 

Prof. Dumea 

Angela 
Menţiune 

 

Andrei C. 

Maria 

Sidonia 

a VI-a 
Școala Gimnazială 

Gherăești 
Gherăești 

Prof. Mătălică 

Paula 
Menţiune 

 
Petrişor M. 

Simina 
a VIII-a 

Școala Gimnazială 

Tămășeni 

Tămășeni 

Tămășeni 

Prof. Andrici 

Maria 
Menţiune 

 
Andro C. 

Alessia 
a IX-a 

Liceul Teologic 

Romano-Catolic  „Sf. 

Francisc de Assisi” 

Roman 
Prof. Pal Irimia 

Romica 
Menţiune 

Cultul Romano-Catolic, Licee teologice, Iași, 27 aprilie – 1 mai 2022 

 
Feraru E. 

Denis 
a XI-a 

Liceul Teologic 

Romano-Catolic  „Sf. 

Francisc de Assisi” 

 

Roman 
Prof. Pal Irimia 

Romica 

Premiul al 

III-lea 
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Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea de învățământ Localitatea 
Nume și prenume 

profesor Religie 

Premiul 

obținut 

Cultură și spiritualitate românească, clasele V-VIII 

 

Nemțanu Ș. 

Maria 

a VI-a Școala Gimnazială 

Domnească 

Târgu-Neamț Prof. Maftei 

Anca, Prof. 

Tănasă Nuța 

Premiul 

special 

 

Vătăjelu 

Maria Alessia 

 a VII-a Școala Gimnazială Nr. 

5 

Piatra-Neamț Prof. Pădurariu 

Claudia, Prof. 

Grădinariu 

Gabriela 

Premiul al 

III-lea 

 

Tofan Ingrid a VIII-a Școala Gimnazială Nr. 

5 

Piatra-Neamț Prof. Mărunțelu 

Oana, Prof. 

Frenț Nadia 

Premiul 

special 

Cultură și spiritualitate românească, clasele IX-XII 

 

Filioreanu 

D.G. Diana-

Georgiana 

a IX-a Colegiul Național 

Ștefan cel Mare Târgu Neamț 

Prof. Olariu 

Mihaela, Prof. 

Ioniță Elena 

Premiul I 

 

Faraoanu G. 

Flavio-Vlăduț 

 a X-a Colegiul Național 

Roman Vodă 
Roman 

Prof. Prisacaru 

Roxana, Prof. 

Dogan Paula 

Odille 

Mențiune 

 

Roșu G. 

Daria-Ioana 

a XI-a Colegiul Național 

Roman Vodă 
Roman 

Prof. Prisacaru 

Roxana, Prof. 

Ciocan Marius 

Constantin 

Mențiune 

 

Alistar F. 

Ecaterina 

a XII-a Colegiul Național 

Ștefan cel Mare 
Târgu Neamț 

Prof. Manoliu 

Cătălina Ioana, 

Prof. Filip 

Daniela 

Premiul 

special 

 

4. Conferințe /mese/rotunde/simpozioane  

• Consfătuirea județeană a profesorilor de religie a abordat aspecte de interes:  

- Cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ în anul şcolar 2020-2021;  

- Planul managerial pentru anul şcolar 2021-2022; 

- Planuri-cadru, programe şcolare şi manuale; 

- Precizări olimpiade şi concursuri şcolare; 

- Exemple de bună practică;  

- Inspecţia şcolară şi pregătirea cadrelor didactice;  

- Materiale prezentate la video-consfătuirile Inspectorilor de Religie;  

- Planificările calendaristice;  

- Alegerea membrilor Consiliului consultativ și a responsabililor de cerc pedagogic.  

 La activitate au participat prin videoconferință IPS Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și domnul 

conf.univ.dr.Timis Vasile Inspector General în cadrul ME. 
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• Congresul național „Hristos Împărtășit copiilor” , Bușteni 27.09-01.10.2022. 

• Simpozionul „Personalități ale istorie, științei și culturii românești provenite din familii de preoți” la Seminarul 

Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, 16.12.2021. 

• Zilele „Episcop Melchisedec Ștefănescu” la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman-14-16 mai 

2022. 

• Simpozionul județean „Făclii Ortodoxe în Petrodava” – „Rugăciune și isihasm în spațiul ortodox”- 23 mai 

2022, la Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț.  

• Simpozionul „Trei decenii de învățământ teologic la Mănăstirea Agapia”, Mănăstirea Agapia - 8 iunie 2022. 

• Școala Națională de vară a profesorilor de religie la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la 

Mănăstirea Neamț, 25-28.07.2022. 

• Programele și activitățile din cadrul ATOR si Taberelor MMB care funcționează în baza unui protocol 

între MMB și ISJ Neamț duc la un nivel de plus valoare pentru copii participanți cât și pentru profesori (Seminarul M. 

Neamț Nemțișor, Tabără de tradiție și spiritualitate iunie-iulie 2021, seriile taberei - Floare de colț -Durău); Școlile de 

vară și taberelor destinate copiilor cu dizabilități și copiilor cu risc de abandon școlar, au reunit un număr mare de elevi 

interesați de istoria națională și de cunoașterea și cultivarea tradițiilor ortodoxe.  

• 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 1000 de elevi 

din județele Neamț și Bacău.  

• Coordonare a activităților de voluntariat pe diverse domenii. S-au desfășurat, în regim de voluntariat 

în cadrul unor ONG uri sau din fonduri proprii, foarte multe activități caritative și de ajutorare a unor categorii 

defavorizate (persoane cu dizabilități, bătrâni, orfani etc.) sau afectate de calamități. Profesorii au colaborat cu preoții 

de la parohiile apropiate școlilor sau cu ONG-uri, pentru a ajuta elevii defavorizați, cu o masă caldă la prânz, prin 

centrele sociale de la parohii sau pentru a le procura rechizite. 

• Coordonarea activităților dedicate „Anului  omagial al pastorației părinților și copiilor” și  „Anului  omagial al 

românilor de pretutindeni” (organizarea în școli a unor expoziții, simpozioane, spectacole, organizarea unor locuri în 

spațiul școlii care evocă școala și cultura și spiritualitatea românească). 

• Mediatizarea activităților profesorilor de religie pe site-ul www.neamt.ro, Ziarele Lumina, Monitorul de 

Neamț, Radio Trinitas, Radio Actualități. 

 

5. Priorități pentru anul școlar 2022-2023 

Componenta curriculară: 

• cunoașterea documentelor curriculare: planurile cadru şi programele școlare în vigoare (modificate); 

• studierea și aplicarea ghidurilor metodologice; 

• folosirea eficientă a auxiliarelor școlare; 

• conștientizarea profesorilor de importanța întocmirii documentelor curriculare personale. 

Formarea cadrelor didactice și performanța în educație 

• încurajarea profesorilor în participarea la cursuri de formare organizate de CCD sau alți furnizori; 

• implicarea profesorilor în activitatea de performanță cu elevii pentru obținerea de rezultate deosebite la 

concursuri școlare; 

• implicarea profesorilor debutanți în activității metodice ce vizează folosirea metodelor moderne de predare. 

Îmbunătățirea bazei didactico-materiale 

• preocupări pentru înființarea cabinetelor și laboratoarelor; 
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• preocupări pentru confecționarea și achiziționarea de material didactic; 

• sensibilizarea partenerilor educaționali în susținerea materială în ceea ce privește dotarea catedrelor și 

cabinetelor de religie. 

Componenta de evaluare 

• aplicarea testelor inițiale la clasele de început de ciclu și elaborarea de strategii de predare în concordanță 

cu rezultatele testelor, implementarea de acțiuni pentru eliminarea lacunelor în cunoștințele elevilor; 

• practicarea unei evaluări formative, în favoarea elevului; 

• notarea ritmică a elevilor și monitorizarea progresului. 

 

 

F. Aria curriculara tehnologii  
 

Discipline tehnice și pregătire instruire practică 
 

1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei  

Număr norme didactice an școlar 2021-2022:  

În anul școlar 2021-2022 la discipline tehnice și pregătire instruire practică au fost, în total 510,20 norme, din 

care 317,11 norme discipline tehnice (inclusiv ETAP) și 193,09 norme pregătire instruire practică.  

Cele 510,20 norme au fost ocupate astfel:  

• Titulari - 373,15 norme,  

• persoane angajate pe perioada viabilității postului - 10,85 norme,  

• suplinitori calificați - 82,35 norme,  

• suplinitori necalificați cu studii superioare în alt domeniu - 11,87 norme,  

• suplinitori necalificați cu studii medii în alt domeniu - 2,16 norme,  

• personal asociat - 14,15 norme,  

• pensionari - 15, 67 norme. 

 

Număr persoane angajate an școlar 2021-2022:  

În anul școlar 2021-2022 au fost angajate 451 de cadre didactice pentru discipline tehnice (Inclusiv ETAP) și 

pregătire instruire practică. 

Număr cadre didactice titulare: În anul școlar 2021-2022, pentru discipline tehnice (Inclusiv ETAP) și 

pregătire instruire practică au fost angajate cu statut de titular un număr de 330 cadre didactice, cu statut de suplinitor 

un număr de 92 cadre didactice, în calitate de personal asociat un număr de 14 persoane și 15 cadre didactice 

pensionare. 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I: 

• Debutanți: 46 

• Definitivat: 47 

• Grad II:  52 

• Grad I:  306 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinelor din aria curriculară ,,Tehnologii”-discipline tehnice și 

pregătire instruire practică: 

• Număr inspecții tematice realizate în unitățile de învățământ: 33 
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• Număr inspecții în specialitate realizate în unitățile de învățământ: 30 

• Număr inspecții de perfecționare, realizate de inspectorii de discipline tehnice: inspecții de definitivat 

pentru două cadre didactice, inspecție curentă pentru gradul II pentru un cadru didactic și inspecții 

speciale gradul I pentru trei cadre didactice. 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic și a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor:  

Aspecte pozitive:  

• S-a aplicat corect curriculumul național. Pentru unitățile de învățământ gimnazial a fost monitorizată 

aplicarea curriculumului și corectitudinea planificării calendaristice la Educație tehnologică și aplicații 

practice, iar pentru unitățile de învățământ profesional și tehnic a fost monitorizată aplicarea corectă a 

planurilor de învățământ privind cultura de specialitate, pentru toate domeniile de pregătire/calificările 

profesionale, la nivel profesional, liceal și postliceal. 

• 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 un număr 

de 11 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 128 de propuneri de CDL pentru învățământul 

profesional. 

• În urma inspecțiilor în specialitate și inspecțiilor de perfecționare, desfășurate atât față în față, cât și online, 

s-a constatat o bună și foarte bună pregătire  a cadrelor didactice inspectate.  

• Cadrele didactice au participat la activități de formare continuă în domeniul predării-învățării-evaluării cu 

ajutorul tehnologiei și internetului, prin activitățile organizate la cercurile pedagogice și prin cursuri de 

formare, ceea ce făcut posibilă adaptarea, în mare măsură, a demersului didactic la activitatea online. 

Aspecte care necesită îmbunătățire:  

• Activitatea didactică realizată cu ajutorul tehnologiei și internetului, integral sau doar în anumite secvențe 

ale lecției, 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 și pentru integrarea în lecțiile față în 

față a resurselor online oferite de platformele educaționale 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 sau pentru 

integrarea resurselor educaționale online în lecții la disciplinele tehnologice. 

• Existența problemelor de natură tehnică privind accesibilitatea educației online, mai ales în cazul elevilor 

care provin din medii vulnerabile. 

 

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 
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acestora pe laboratoare și 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 

și valabile pentru filierele, profilurile și specializările la care se studiază discipline cu specific tehnic, precum 

și a celorlalte documente metodologice necesare bunei desfășurări a activității în învățământul profesional 

și tehnic. 

• Existența, în portofoliul cadrului didactic și la dosarul comisiei metodice, a programelor școlare, 

standardelor de pregătire profesională, planificărilor calendaristice anuale și semestriale. Majoritatea 

planificărilor calendaristice au fost elaborate din perspectiva adaptării la particularitățile grupului de elevi. 

• Majoritatea activităților de învățare sunt planificate și structurate pentru a promova și a încuraja învățarea 

individuală centrată pe elev, precum și învățarea în cadrul grupului sau în contexte similare locului de 

muncă din domeniul de pregătire. 

• Parcurgerea materiei în mod sistematic, în conformitate cu prevederile programelor școlare în vigoare și 

cu planificările calendaristice realizate de cadrele didactice. 

• Utilizarea softurilor pentru învățare interactivă, aplicațiilor grafice, de laborator, de electronică aplicată, de 

prelucrare a imaginilor etc. 

• Conceperea și utilizarea în activitatea de evaluare a unui număr mare de teste de evaluare continuă și 

sumativă, fișe de lucru individuale, fișe de lucru pentru activitatea de laborator, fișe de evaluare și notare, 

modele de prezentare electronică a unor aplicații, lucrări, materiale și documentații specifice disciplinelor 

tehnice. 

• Organizarea spațiului pentru învățare ca mediu stimulativ pentru elevi este realizată de majoritatea 

cadrelor didactice (aranjare modulară a mobilierului în sala de clasă, materiale didactice adecvate vârstei 

elevilor și conținuturilor învățării). 

• Se stimulează capacitatea de a lucra în grup a elevilor, prin formarea de echipe în scopul realizării lucrărilor 

practice. 

• În majoritatea unităților de învățământ există portofolii de practică pentru elevi ce cuprind: fișe de lucru, 

fișe individuale de control pentru stagiile de pregătire practică, fișe de evaluare, evidența progresului 

școlar. 

• Evaluarea se realizează pe tot parcursul desfășurării activităților, atât prin observare directă pe baza 

criteriilor din standardele de pregătire profesională, cât şi prin intermediul instrumentelor moderne de 

evaluare. 

• 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 dificultăți de învățare realizează insuficiente programe și activității 

efective de lucru suplimentar cu aceștia. 

• 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 și 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 implicați în procesele de interevaluare şi autoevaluare. 
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• Existența unor evaluări care nu au fost realizate pe bază de criterii stabilite și comunicate anterior elevilor, 

pentru dobândirea competențelor prevăzute în standardele de pregătire profesională (SPP). 

 

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 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 la examenul de certificare profesională a absolvenților învățământului profesional 

și dual a fost de 99,90%. 

  Procentul de promovabilitate la examenul de certificare profesională a absolvenților învățământului liceal-filiera 

tehnologică a fost de 100%. 

  Procentul de promovabilitate la examenul de certificare a calificării absolvenților ciclului inferior al liceului care 

au absolvit stagiile de pregătire practică a fost de 100%. 

 Procentul de promovabilitate la examenele de certificare profesională a absolvenților învățământului 

postliceal a fost de 98,95%. 

 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. S-au asigurat condițiile materiale, umane, sanitare pentru examen. Comisia județeană 

a solicitat și a primit sprijinul IPJ Neamț, IJJ Neamț și DSP Neamț în vederea prevenirii și soluționării potențialelor 

probleme, dar nu s-au semnalat încălcări ale metodologiei și nici alte tipuri de probleme. 

 

 Concursuri desfășurate în anul școlar 2021-2022 

 În acest an școlar au fost organizate olimpiadele la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” și concursurile 

pe meserii. 

 Olimpiadele s-au organizat pentru elevii de gimnaziu la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice și 

interdisciplinar pentru elevii claselor a XI-XII-a liceu-filiera tehnologică, pentru domeniile de pregătire profesională 

aprobate prin O.M.E. nr. 3066/27.01.2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Regulamentul 

specific privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor din aria curriculară Tehnologii pentru anul școlar 2021-2022, 

aprobat de M.E. cu nr. 26123/01.03.2022. 

 Concursurile pe meserii pentru învățământul profesional s-au organizat și s-au desfășurat pentru domeniile de 

pregătire profesională și calificările profesionale aprobate prin O.M.E. nr. 3066/27.01.2022, cu modificările și 

completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea 

concursurilor pe meserii pentru învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2022, aprobat de M.E. cu nr. 

26122/01.03.2022. 
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La etapa națională a olimpiadei la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” au participat 20 de elevi, 

respectiv 3 elevi de gimnaziu și 17 elevi din învățământul liceal tehnologic. Toți participanții au reprezentat cu cinste 

județul, iar 11 dintre aceștia au obținut premii și mențiuni.  

La gimnaziu s-a obținut o mențiune, iar la liceu s-au obținut 3 premii I, 3 premii II, 2 premii III și 2 mențiuni:  

Nr. 

crt. 
Profil Domeniu/ Disciplină Clasă 

Școala de proveniență 

(denumire, localitate) 

Premiu/ 

Mențiune 

1 Disciplina 
Educație tehnologică și 

aplicații practice 
VI 

Școala Gimnazială „Vasile 

Alecsandri", Municipiul Roman 
Mențiune 

2 Tehnic Mecanică XII 
Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, 

Orașul Târgu Neamț 
II 

3 Tehnic Construcții XI 

Liceul Tehnologic „Sfântul Ioan De 

La Salle", Sat Pildești, Comuna 

Cordun 

I 

4 Tehnic Construcții XII 
Colegiul Tehnic „Petru Poni”, 

Municipiul Roman 
I 

5 Tehnic 
Electric, electrotehnic, 

electromecanic 
XI 

Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, 

Municipiul Roman 
II 

6 Tehnic 
Electric, electrotehnic, 

electromecanic 
XII 

Liceul Tehnologic ”Vasile Sav”, 

Municipiul Roman 
III 

7 Tehnic 
Electronică, automatizări, 

telecomunicații 
XI 

Liceul „Vasile Conta”, Orașul 

Târgu Neamț 
Mențiune 

8 Servicii 
Economic, administrativ, 

comerț 
XII 

Liceul Economic „Alexandru Ioan 

Cuza", Municipiul Piatra-Neamț 
Mențiune 

9 Servicii Turism și alimentație XI 
Liceul Economic „Alexandru Ioan 

Cuza", Municipiul Piatra-Neamț 
II 

10 

Resurse naturale 

și protecția 

mediului 

Protecția mediului XI 
Colegiul Tehnic „Petru Poni”, 

Municipiul Roman 
III 

11 

Resurse naturale 

și protecția 

mediului 

Protecția mediului XII 
Colegiul Tehnic „Petru Poni”, 

Municipiul Roman 
I 

 

 La etapa națională a concursului pe meserii a participat, conform regulamentului specific, câte un elev pentru 

fiecare dintre cele patru calificări prevăzute de O.M.E. nr. 3066/27.01.2022, iar doi dintre elevi au fost premiați, obținând 

premiul al II-lea, respectiv mențiune: 

Nr. 

crt. 
Domeniu Calificare profesională 

Școala de proveniență 

 (denumire, localitate) 

Premiu/ 

Mențiune 

1 
Turism și 

alimentație 
Bucătar 

Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza", 

Municipiul Piatra-Neamț 
II 

2 
Estetica și igiena 

corpului omenesc  

Frizer-Coafor-

Manichiurist-Pedichiurist 

Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza", 

Municipiul Piatra-Neamț 
Mențiune 
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5. Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

S-au organizat și desfășurat următoarele manifestări metodice și tehnico-științifice: 

• Simpozionului Național Interdisciplinar „Ștefan Procopiu”, ediția I, structurat pe două secțiuni, didactică și 

științifică, la care au participat profesori din învățământul preuniversitar și universitar, care au prezentat 

rezultate ale studiilor și cercetărilor realizate.  

• Manifestări tehnico-științifice și de promovare a învățământului profesional și tehnic.  

- La Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad”, Comuna Horia, în data de 16.02.2022 a avut loc „Ziua 

Cărții Agricole". 

-  La Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman au avut loc: Simpozionul județean Europa în schimbare- 

perioada 9 -15 iunie 2022, Concursul județean Arta brutăritului românesc-30 mai 2022 și Târgul 

carierelor (activitate în cadrul proiectului ROSE)-30 mai 2022.  

- La Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Roman s-a desfășurat Concursul regional de referate și comunicări 

științifice „Infotehnica”, ajuns la a XIV-a ediție-31 mai 2022.  

- La Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Tg. Neamț s-a desfășurat Simpozionul județean „Arta de a fi gazdă”, 

Ediția a XII-a- 5 mai 2022. 

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.  

 

 

Discipline informatice  
1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei  

Număr norme didactice an școlar 2021-2022: 111,29 

Număr persoane angajate an școlar 2021-2022: 106 

Număr cadre didactice titulare: 108 sunt titulari, o parte din cadre didactice sunt titulare la alte discipline și au 

în completare ore de Informatică și TIC.   

 

Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I 

 Urban Rural Total 

Gradul I 53 50 103 

Gradul II 3 9 12 

Definitivat 3 10 13 

Debutanți 2 8 10 

Doctorat 2 0 2 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei  

Inspecții realizate de către inspectorul școlar:  

Au fost realizate 4 inspecții în specialitate pentru examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2022. 

Pentru fiecare profesor s-au efectuat câte două inspecții, câte una pe semestru și s-a evaluat portofoliul realizat pe 

parcursul anului.  

Obiectivele inspecțiilor tematice/specialitate:  

• Monitorizarea modului de aplicare la orele de informatică și/sau tehnologia informației și a comunicațiilor a 

metodelor de învățare interactive. 

Monitorizarea calității evaluării curente: 
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• Monitorizarea eficienței și adecvării demersurilor didactice aplicate prin utilizarea platformelor și 

aplicațiilor/simulărilor și resurselor educaționale deschise. 

 

Nr. total  

inspecții 

Nr. inspecții 

curente 

Nr. inspecții în 

specialitate 

Nr. inspecții 

definitivat 

10 0 6 4 

 

Au fost efectuate 46 de inspecții tematice la cele unitățile 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, Școala Gimnazială Nr. 8 Piatra-Neamț, Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamț). 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic și a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor:  

Aspecte pozitive:  

• aplicarea corespunzătoare a planurilor-cadru și a programelor școlare;  

• utilizarea preocuparea pentru adaptarea curriculumului la vârsta, particularitățile intelectuale și nevoile elevilor, 

prin aplicarea corespunzătoare a cunoștințelor de specialitate, psihopedagogice și de didactica disciplinei;  

• implicarea cu responsabilitate în activitățile destinate pregătirii elevilor, în vederea susținerii examenelor 

naționale;  

• realizarea unei oferte de cursuri opționale raportate la nevoile elevilor, ale comunității locale și la 

implementarea cerințelor europene în educație;  

• rezultate bune și foarte bune la examenele naționale;  

• funcționarea optimă a cercurilor metodice și a Consiliului Consultativ;  

• preocuparea cadrelor didactice pentru a urma cursuri de formare continuă, manifestând dorința de afirmare și 

atitudine pozitivă față de profesie;  

• implicarea elevilor și a profesorilor în participarea la concursuri, comunicări științifice și simpozioane în format 

online; 

• diseminarea unor exemple de bune practici promovate de actorii educaționali, asigurarea fluxului 

informațional;  

• dezvoltarea infrastructurii IT a unităților de învățământ, prin dotarea cu echipamente tehnice necesare 

asigurării învățământului online, achiziționate de Ministerul Educației sau cu sprijinul comunitățile locale. 

 Aspecte care necesită îmbunătățire:  

• înțelegerea și aplicarea corectă a programelor școlare de către cadrele didactice necalificate și unele cadre 

debutante, proiectarea și planificarea didactică respectând întotdeauna cerințele disciplinei și recomandările 

făcute; dezvoltarea capacității unor cadre didactice pentru adaptarea curriculumului la particularitățile elevilor 

și la aplicarea metodelor activ-participative;  

• preocuparea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea bazei materiale la disciplină;  

• sporirea interesului elevilor și motivarea pentru învățare. 

 Cauze identificate: 

• bilanț demografic negativ cu implicații în dimensionarea rețelei școlare și a încadrării personalului didactic;  

• deteriorarea mediului socio-economic și familial; părinți plecați la muncă în străinătate; diminuarea 

interesului/capacității familiei de a susține pregătirea școlară a copiilor;  
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• insuficientă conștientizare a părinților copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal partener educațional 

al școlii. 

 

 

Analiza SWOT a disciplinei:  

Puncte tari Puncte slabe 

Domeniul curriculum Domeniul curriculum 

• aplicarea corespunzătoare a planurilor cadru și 

programelor școlare; complementaritatea dintre 

curriculumul național și cel local;  

• preocuparea pentru adaptarea curriculumului la 

vârsta, particularitățile intelectuale și nevoile 

elevilor; stăpânirea corespunzătoare a cunoștințelor 

de specialitate, psiho-pedagogice și  didactica 

disciplinei;  

• abordarea cu încredere a strategiilor de învățare 

activă; implicarea cu responsabilitate în activitățile 

destinate pregătirii elevilor în vederea susținerii 

examenelor naționale;  

• realizarea unei oferte de cursuri opționale raportată 

la nevoile elevilor, comunității locale și implementării 

cerințelor europene în educație;  

• rezultate bune și foarte bune la examenele 

naționale;  

• funcționarea optimă a cercurilor metodice și 

Consiliului Consultativ; 

• numărul mare de cadre didactice care au urmat 

cursuri de formare continuă; dorința de afirmare și 

atitudinea pozitivă față de profesie; 

• număr mare de cadre didactice cu articole de 

specialitate sau metodice publicate în reviste  de 

specialitate;  

• implicarea elevilor şi profesorilor în organizarea și 

desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare;  

• participarea la sesiuni de comunicări științifice și 

simpozioane; prezența spiritului de concurență și 

competiție;  

• diseminarea unor exemple de bune practici  

promovate de actorii educaționali;  

• asigurarea fluxului informațional. 

 

 

 

• dificultăți în înțelegerea și aplicarea 

programelor școlare de către cadrele didactice 

necalificate și unele cadre debutante;   

• proiectarea și planificarea didactică nu 

respectă întotdeauna cerințele disciplinei și 

recomandările făcute;  

• incapacitatea sau indiferența unor cadre 

didactice pentru adaptarea curriculumului la 

particularitățile elevilor;  

• utilizarea predării-învățării centrate pe profesor; 

neacceptarea opiniilor elevilor; 

• limitarea unor cadre didactice la formarea 

inițială dobândită în facultate;  

• reticență în aplicarea metodelor activ-

participative;  

• slaba implicare a părinților în activitatea școlii;  

• elevi dezinteresați și nemotivați;  

• nerespectarea de către unii profesori a 

particularităților de vârstă ale elevilor. 
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Puncte tari Puncte slabe 

Domeniul resurse materiale Domeniul resurse materiale 

• creșterea sumelor alocate pentru infrastructura 

unităților de învățământ  de către comunitățile locale 

și guvern;  

• asigurarea de manuale, auxiliare și softuri 

educaționale avizate ME;  

• preocuparea profesorilor pentru realizarea de lecții 

proprii;  

• dotarea școlilor din rural prin programe europene și 

naționale; sponsorizarea procurării unor 

echipamente informatice de către agenți economici. 

• uzura fizică și morală a unor laboratoare; 

fonduri insuficiente pentru procurarea unor 

laboratoare moderne la nivelul orașelor;  

• lipsa de preocupare a unor cadre didactice 

pentru îmbunătățirea bazei materiale la 

disciplină;  

• lipsa manualelor la unii elevi;  

• utilizarea formală a materialelor didactice în 

cadrul lecții.  

Domeniul dezvoltarea de relații comunitare Domeniul dezvoltarea de relații comunitare 

• preocuparea cadrelor didactice pentru implicarea 

comunității locale, a părinților și agenților în procesul 

instructiv-educativ;  

• implicarea profesorilor și elevilor în elaborarea și 

derularea unor proiecte educaționale locale și 

europene; implicarea comitetelor de părinți în 

îmbunătățirea bazei materiale a școlii;  

• realizarea unor opționale care răspund nevoilor 

comunitare; implicarea comunității locale, a 

părinților, agenților economici și ONG-urilor în 

derularea unor activității extracurriculare;  

• atragerea de fonduri comunitare pentru dezvoltarea 

școlilor.  

• dezinteresul unor profesori pentru astfel de 

relații;  

• conflicte între posibilii parteneri; incapacitatea 

elaborării proiectelor de parteneriat educațional 

de către unii profesori;  

• dezinteres pentru proiecte;  

•  lipsa legăturii școală-familie, în unele situații. 

 

 

 

4. Examene și concursuri școlare 

Examenul național de bacalaureat 

 

Proba D - Competențe digitale - Rezultate iunie-iulie 2022 
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Începător Mediu Avansat Experimentat 

Zi 3235 
3213 

100% 

0 

0% 

256  

7,97% 

512  

15,94% 

2445  

76,09% 

0 

0% 

22 

1,14 
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Proba E d – Disciplina Informatică - Rezultate iunie-iulie 2022 
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Informatică 

MI C/C++ 
219 

217 

99,10% 

9 

4,09% 

6 

2,73% 

8 

3,64% 

22 

10,00% 

85 

38,64% 

87 

39,55% 
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Informatică 

SN C/C++ 
3 3 

0 

0% 

0 

0% 

1 

0,33% 

0 

0% 

2 

0,67% 

0 

0% 

0 

0% 
0 0 

 

 
 

Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2021-2022 

 

Olimpiadei de Informatică 

La etapa județeană a Olimpiadei de Informatică, secțiunea liceu au participat 108 elevi. La etapa națională au 

participat 9 elevi, obținând un premiu I și medalie de aur, o mențiune ME și cinci medalii de aur.  

Mediu
8% Avansat

16%

Experimentat
76%

Rezultate competențe digitale 

Începător

Mediu

Avansat

Experimentat

9
5 - 5.99

4%

6
6 - 6.99

3% 8
7 - 7.99

4%

22
8 - 8.99

10%

85
9 - 9.99

39%

87
10

40%

Rezultate disciplina Informatică MI C/C++

5 - 5.99

6 - 6.99

7 - 7.99

8 - 8.99

9 - 9.99

10
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Nr. 

crt. 
Nume Prenume Clasă Unitate de învățământ 

Profesori 

îndrumători 
Premiu 

1. Luchian Cristian a IX-a 
Colegiul Național de 

Informatică Piatra-Neamț 

Ungureanu 

Florentina 

Premiul I 

Medalie 

de aur 

2. Enachescu 
Andrei-

Florin 
a IX-a 

Colegiul Național „Petru 

Rareș” Piatra-Neamț 

Olaru Liviu-

Constantin 

Medalie 

de bronz 

3. Gașpar Robert a XI-a 
Colegiul Național de 

Informatică Piatra-Neamț 
Andone Elena 

Medalie 

de bronz 

4. Horodniceanu Andrei a XI-a 
Colegiul Național de 

Informatică Piatra-Neamț 

Mititelu Ana-

Mirela 

Mențiune 

Medalie 

de argint 

5. Mărtinuț Francesco 
a XI-a Colegiul Național 

„Roman Vodă" Roman 

Moldovanu 

Florin 

Medalie 

de bronz 

6. Butnaru 
Vlad-

Andrei 

a XII-a Colegiul Național de 

Informatică Piatra-Neamț 

Manolache 

Gheorghe 

Medalie 

de bronz 

 

La etapa județeană a Olimpiadei de Informatică, secțiunea gimnaziu au participat 29 elevi. La etapa națională 

au participat 4 elevi, obținând o medalie de bronz. 

Nr. 

crt. 
Nume Prenume Clasă Unitate de învățământ 

Profesori 

îndrumători 
Premiu 

1. Colta 
Philippe 

Andrei 
a VII-a 

Colegiul Național 

„Roman Vodă" Roman 

Moldovanu 

Florin 

Medalie 

de bronz 

 

Olimpiada de Tehnologia Informației: 

La etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației, secțiunea liceu au fost înscriși 92 elevi. La etapa 

națională au participat 5 elevi, obținând o mențiune ME și o medalie de argint și două medalii de bronz.  

Nr. 

crt. 
Nume Prenume Clasă Unitate de învățământ 

Profesori 

îndrumători 
Premiu 

1. Pîslariu Rareș-Ioan a IX-a 
Colegiul Național „Ștefan 

cel Mare” Tg. Neamț 

Oancea Constantin 

Cracană Ioan 

Achirei Marian 

Mențiune 

Medalie 

de argint 

2. Ghercă Maria a X-a 
Colegiul Național 

„Roman Vodă" Roman 
Moldovanu Florin 

Medalie 

de bronz 

3. Radu 

Sebastian 

Gabriel a XII-a 
Colegiul Național „Ștefan 

cel Mare” Tg. Neamț 

Oancea Constantin 

Cracană Ioan 

Achirei Marian 

Medalie 

de bronz 

 

Olimpiada de Informatică pe Echipe: 

La etapa națională a participat o echipă din județul Neamț, echipa Colegiului Național de Informatică Piatra-

Neamț, coordonată de domnul profesor Manolache Gheorghe, obținând mențiune. 

 

Olimpiada Naționale de Inovare și Creativitate Digitală – InfoEducație – cinci participanți la etapa 

națională, un premiu II. 
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Nr. 

crt. 
Nume Prenume Clasă Unitate de învățământ 

Profesori 

îndrumători 
Premiu 

1. Onu 
Rareș 

Andrei 
a XI-a 

Colegiul Tehnic „Gheorghe 

Cartianu” Piatra-Neamț 

Airinei Liliana, 

Şalaru Constanţa 
Premiul II 

 

5. Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

Sesiunea Națională cu participare internațională de Comunicări Metodico-Științifice „Memorial Vasile Ţifui” – 

martie 2022. 

 

6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022: 

• Implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competențelor digitale; 

transformarea lui în acord cu noile surse ale conținuturilor educaționale specifice acestei etape; asigurarea 

infrastructurii necesare. 

• Îmbunătățirea calității predării-învățării-evaluării, astfel încât să se asigure șanse 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 comunității, prin 

proiecte de cooperare și 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 și a rezultatelor profesionale transferabile, prin încurajarea înscrierii la 

obținerea gradelor didactice. 

• Aplicarea documentelor curriculare, a metodologiilor aprobate, la nivelul comisiilor metodice și al unităților 

de învățământ, pentru remedierea disfuncționalităților și îmbunătățirea calității educației. 

• Monitorizarea și verificarea respectării legislației generale și specifice, a ordinelor și instrucțiunilor ME și 

ISJ, cu privire la organizarea examenelor naționale la disciplinele informatice. 

• Diversificarea cursurilor opționale în raport cu direcțiile de dezvoltare/trend internațional.  

 

 

G. Aria curriculară arte 
1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei  

Număr norme didactice an școlar 2021-2022:  

Disciplina 
Educație 

muzicală 

Educație muzicală 

specializată 

Educație 

artistică 

Educație plastică/ 

educație vizuală 
Arte plastice 

Nr. norme 57 80,85 3,95 54,72 9,44 

 

 

Număr cadre didactice titulare:   

Disciplina 
Educație 

muzicală 

Educație muzicală 

specializată 

Educație 

artistică 

Educație plastică/ 

educație vizuală 

Arte 

plastice 

Nr. Titulari 31 37 2 27 7 

 

 Număr cadre didactice debutante/def/grad II/grad I  
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Cadre didactice 

debutante 

Cadre didactice cu 

definitivat 

Cadre didactice cu 

gradul II 

Cadre didactice cu 

gradul I 

21 21 22 69 

 

2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei  

Inspecții realizate de către inspectorul școlar: 7 

• Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore: 4/32 

• Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore:  0 

Număr inspecții speciale:  

• definitivat - 4;  

• grad II - 2.;  

• grad I - 1. 

Număr inspecții tematice/număr ore: 

Efectuarea a 27 de inspecții tematice în 4 școli arondate (Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Horia, Școala 

de Artă „Sergiu Celibidache”, Roman, Școala Gimnazială Poienari, Clubul Copiilor Roman  și în alte două unități de 

învățământ. 

Inspecții realizate de către metodiști: 30 

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic și a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor:  

Aspecte pozitive: 

• Au fost monitorizate, în conformitate cu obiectivele inspecțiilor tematice, prin asistențe la ore, cadre 

didactice.  

• De asemenea, au fost evaluate și consiliate, în conformitate cu graficul de inspecții în specialitate, cadrele 

didactice înscrise la examenul de obținere a definitivatului, gradului didactic II și a gradului didactic I. 

• Au fost analizate și discutate orele asistate, atât din perspectiva principiilor curriculare, cât și a celor de 

predare online; au fost evidențiate, în dialogul cu profesorii inspectați, strategii de eficientizare a 

demersului de predare-învățare-evaluare, modul de proiectare a activităților de dezvoltarea competențelor 

specifice și exemplelor de activități de învățare. Au fost analizate, cu profesorii inspectați, aspectele privind 

modul în care s-a realizat transferul de conținuturi și au fost dirijate activitățile elevilor. 

• În cadrul inspecțiilor de specialitate s-a constatat preocuparea cadrelor didactice pentru deplasarea de 

accent de pe conținuturi pe competențe, operarea, în cadrul lecțiilor, cu abordări diverse, diferențiate, cu 

proiectări și scenarii didactice personalizate, care impun cooperarea cu colectivele de elevi, implicarea 

elevilor în parcurgerea unui traseu cognitiv adecvat logicii interne a disciplinei, manifestarea creativității 

didactice a profesorului, adecvarea demersurilor didactice la particularitățile colectivelor de elevi, 

modernizarea predării-învățării-evaluării prin utilizarea la lecție a metodelor și instrumentelor activ-

participative, a fișelor de lucru, studiilor de caz, elaborării de portofolii și de proiecte educaționale. 

• Sunt de apreciat experiențele pozitive privind predarea-învățarea-evaluarea online, prin intermediul 

platformelor puse la dispoziție de unitățile de învățământ, integrarea în lecție a diverselor aplicații, softuri, 

fapt ce demonstrează reziliența cadrelor didactice, preocuparea pentru relația cu elevii și dezvoltarea 

competențelor asociate disciplinei și nu numai. Există preocuparea de abordare inter- și transdisciplinară 

a conținuturilor, de prelucrare operațională a acestora, de valorificare a informației științifice de specialitate 



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

190 

din perspective formative, punându-se accent pe dezvoltarea la elevi a competențelor de comunicare și 

colaborare, a atitudinilor corespunzătoare. 

Aspecte care necesită îmbunătățire: 

• Realizarea unor resurse educaționale proprii, adaptate particularităților elevilor și resurselor unității de 

învățământ. 

 

Analiza SWOT a disciplinei:  

Puncte tari:  

• încadrarea cu personal calificat; au fost asigurate resursele didactice în toate unitățile de învățământ la 

disciplinele educație muzicală și educație plastică , în conformitate cu metodologia și reglementările, fiind 

acoperite toate orele și catedrele; 

• au fost asigurate resursele curriculare (programe școlare, planificările/proiectările unităților de învățare 

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 și de la Universitatea de Arte George Enescu 

Iași, 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 competiții specifice. 

Puncte slabe:  

• proiectarea superficială a lecțiilor și a unităților de învățare, în cazul unor cadre didactice; 

• pregătirea metodică deficitară a unor cadre didactice debutante; 

• dezinteresul pentru utilizarea de material didactic modern, digital; 

• menținerea caracterului expozitiv al lecțiilor (nu se aplică metodele de învățare centrate pe elev), în unele 

școli; 

• 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. 

 

4. Examene și concursuri școlare 

Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2021-2022 

Concurs 
Premii 

I 

Premii 

II 

Premii 

III 
Mențiuni 

Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei, 

26-29 Aprilie Timișoara. 
2 2 - - 
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Concurs 
Premii 

I 

Premii 

II 

Premii 

III 
Mențiuni 

Concursul Național Primăvara Artelor, 

Bacău, 1-10 Aprilie 2022 
12 6 1 1 

Olimpiada Națională de Interpretare Vocală, Instrumentală și 

Studii Teoretice Muzicale, Clasele IX-XII Timișoara 2022 
1 1 - 2 

Concursul Internațional de Interpretare Muzicală „Emanuel 

Elenescu” 
9 7 14 16 

Concursul Național de Interpretare Instrumentală 

„Lira De Aur” Suceava 
1 1 3 - 

Concursul Internațional de Interpretare Muzicală Orpheus 2022   

Republica Moldova 2.03-10.04, 2022 
1 - - - 

Olimpiada Națională de Muzică Clasele III – VII,  

14-16 Aprilie 2022, Deva 
- - - 1 

 

5.Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

Realizarea de parteneriate  

• realizarea parteneriatului „PerformArt2.0-Traseee educațional-artistice: performanță, perfecționare și 

direcționare în carieră pentru tinerii muzicieni” cu Universitatea Națională de Muzică București, prin care 

elevii Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț au lucrat cu profesori universitari, iar profesorii au 

avut oportunitatea de a se perfecționa în domeniul metodic și științific, de a beneficia de expertiză 

academice și exemple de bune practici în domeniul artelor . De asemenea, în urma parteneriatului, Liceul 

de Arte a beneficiat de reparații  de instrumente muzicale; 

• realizarea parteneriatului cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, parteneriat prin care 

elevii Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț au șansa de a lucra cu profesori de mare valoare în 

cadrul „Atelierelor muzicale”; 

• realizarea parteneriatului cu Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca privind practica 

pedagogică; 

• realizarea de parteneriate cu biblioteci, școli și alte instituții din județ. 

 

6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021-2022:  

• Organizarea unor ateliere locale, județene, regionale de comunicări științifice/eseuri metodice, a unor 

colocvii/ seminarii/ simpozioane/ dezbateri, în colaborare cu diverși parteneri. 

• Realizarea portofoliilor pentru cursurile opționale, care să respecte modelele curriculumului național și să 

fie adecvate nivelului de performanță atins de către elevi. 

• Monitorizarea proiectării activității didactice specifice și transpunerea acesteia în demersuri didactice la 

clasă, în funcție de scenariul în care funcționează unitățile de învățământ. 

• Formarea și îmbunătățirea bazei de resurse educaționale deschise. 

• Dezvoltarea abilităților de desfășurare a lecțiilor interactive în rândul tuturor cadrelor didactice, inclusiv al 

debutanților  
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H. Aria curriculară educație fizică, sport și sănătate 

 

Pregătirea sportivă s-a confruntat cu restructurări semnificative din punct 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 online și hibrid. 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. 

 

1.Diagnoza resursei umane specifică disciplinei  

În anul școlar 2021-2022 s-au înregistrat 235,77 norme didactice, 203,49 cuprinzând activități didactice 

efectuate la nivelul unitățile școlare de nivel primar, gimnazial, liceal și 32,28 în cadrul cluburilor sportive școlare.  

 
Situația normelor didactice la nivelul disciplinei  

 

Numărul normelor didactice efectuate de către personalul didactic de predare titular în învățământ a fost de 135,76.  

 
                                     Cadrul normelor didactice efectuate de către personalul didactic de predare 

 

2. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei  

Platformele, aplicațiile și resursele educaționale deschise utilizate pentru realizarea activităților didactice în 

anului școlar 2021-2022, de fiecare cadru didactic de specialitate, au facilitat schimbul de documente, teste, fișe de 

lucru între elevi și profesori și susținerea inspecțiilor școlare. Cele mai frecvente situații problemă întâlnite au fost:  

• dificultățile de utilizare a platformelor şi instrumentelor digitale întâmpinate atât de elevi, cât și de 

profesori; 

• lipsa echipamentelor IT și a conexiunii la internet; 

• lipsa de interes a copilului pentru acest tip de studiu. 
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În anul școlar 2021-2022 organizarea și desfășurarea inspecției școlare tematice și de specialitate a fost 

condiționată 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 27 inspecții tematice în managementul unităților de învățământ (Școala 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) și 30 de specialitate (10 curente, 11 speciale, 9 definitivat) realizate de 

inspectorul școlar și 48 de către metodiști. 

 
                              Organizarea și desfășurarea inspecțiilor în specialitate 

 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, învățare și de evaluare la clasă; 

• nivelul atingerii standardelor de calitate; 

• profesionalismul cadrelor didactice; 

• nivelul de pregătire al elevilor și modul în care aceștia participă la activitățile online;  

• calitatea influențelor mediului educațional creat în instituția școlară asupra elevilor și cadrului didactic; 

• aplicarea programelor școlare în vigoare.  

 Obiectivele urmărite: 

• consilierea profesorilor de educație fizică la locul de muncă, în cadrul cercurile pedagogice și cu prilejul 

competițiilor 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 și control în vederea efectuării inspecțiilor de specialitate; 

• antrenarea elevilor în practicarea exercițiilor fizice prin intermediul dispozitivelor online; 

• scăderea numărului de scutiri medicale.   

 

3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic și a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor 

Aspecte pozitive:  

• rezultatele numeroase obținute la diferite discipline sportive la olimpiada națională a sportului școlar și la 

campionatele naționale/internaționale; 

• realizarea de lecții demonstrative în cadrul cercurilor pedagogice; 

• desfășurarea activităților de formare a cadrelor didactice de specialitate debutante.  

Aspecte care necesită îmbunătățire: 

48

30

40

23

15

0 10 20 30 40 50 60

INSPECȚII EFECTUATE DE CĂTRE METODIȘTI

INSPECȚII REALIZATE DE CĂTRE INSPECTORUL ȘCOLAR 

INSPECȚII CURENTE

INSPECȚII SPECIALE

DEFINITIVAT



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

194 

• organizarea, cu sprijinul profesorilor universitari, a unor cursuri de formare la nivel județean pentru cadrele 

didactice de specialitate, privind metodologia de predare a disciplinei educație fizică, precum și utilizarea 

corectă a terminologiei de specialitate; 

• sprijinirea unităților școlare interesate în dezvoltarea bazei sportive și îmbunătățirea bazei materiale 

didactico-sportive; 

• stabilirea unor noi criterii de evaluare a profesorilor, atât la sportul de performanță cât și la educație fizică; 

• stabilirea unor criterii de evaluare instituțională a unităților de performanță (licee și cluburi sportive - 

ierarhizare în funcție de rezultate); 

• abordarea unei viziuni creative, participative și stimulative în lecția de educație fizică și sport. 

 

Analiza SWOT a disciplinei 

Puncte tari:  

• derularea programului de formare Definitivat 2022 în scopul îndrumării profesorilor debutanți de educație 

fizică și sport din județul Neamț, în vederea dobândirii competențelor necesare promovării examenului de 

definitivare în învățământ;  

• creșterea calității inspecției școlare din unitățile de învățământ preuniversitar prin consilierea corpului de 

metodiști activi în anul școlar 2021-2022, de către profesorul universitar doctor Gloria Rață în cadrul unei 

activități de informare desfășurată online, cu privire la tehnicile de evaluare a proiectării, organizării și 

desfășurării unui demers didactic eficient;   

• prezentarea în cadrul cercurilor pedagogice a reperelor metodologice proprii disciplinei (educație fizică, 

pregătire sportivă practică, pregătire sportivă teoretică) ca documente normative ce oferă recomandări 

orientative pentru proiectarea, organizarea și desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare;  

• numărul mare de participanți la concursurile din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și 

Campionatelor Naționale la diferite discipline sportive;   

• formarea continuă a cadrelor didactice (grade didactice/masterat/doctorat/alte cursuri de formare).  

Puncte slabe: 

• interesul scăzut a unor cadre didactice pentru utilizarea materialelor didactice moderne conform cerințelor 

sociale și educaționale actuale și nivelul real al motricității elevilor;  

• pregătirea metodică deficitară a unor cadre didactice de specialitate; 

• numărul mic de conținuturi de învățare posibile a fi transmise online; 

• lipsa dispozitivelor IT și dificultatea transmiterii fișelor de lucru către elevi; 

• menținerea motivației elevilor pentru participarea la lecții și frecventarea acestora; 

• nivelul de trai modest al elevilor care afectează posibilitatea de a participa la oră în echipament sportiv;  

• variabilitatea condițiilor de predare a educației fizice în diferite unități de învățământ.  

Oportunități: 

• organizarea procesului instructiv-educativ prin intermediul resurselor tehnologice (dispozitive de tip laptop, 

tabletă, telefon) care să permită diversificarea și adaptarea situațiilor de învățare și să asigure continuitatea 

procesului de dobândire a competențelor specifice de către elevi;  

• diseminarea în cadrul cercurilor pedagogice a situațiilor de instruire online cu valoare formativă ca modele 

de bună practică; 

• postarea pe site-ul I.S.J. Neamț a resurselor educaționale deschise (RED). 
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Amenințări: 

• diminuarea potențialului biomotric și psihologic datorită imposibilității derulării activităților sportive în condiții 

proprii; 

• creșterea numărului persoanelor cu atitudini deficitare datorită desfășurării online a lecțiilor de educație fizică; 

• lipsa fondurilor necesare dotării corespunzătoare a bazelor sportive școlare; 

• migrarea cadrelor didactice tinere, bine pregătite, către cluburi și asociații sportive private, ce oferă 

posibilitatea desfășurării în mai bune condiții a activităților motrice. 

 

4. Competiții sportive din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și a Campionatelor Naționale Școlare 

La Olimpiada Națională a Sportului Școlar au participat un număr mare de elevi. La nivelul județului Neamț 

s-au organizat cinci etape de zonă la disciplinele sportive: oină (învățământ gimnazial/liceal şi profesional fete/băieți), 

handbal (învățământ liceal şi profesional băieți), volei (învățământ liceal şi profesional băieți), fotbal (învățământ liceal 

şi profesional băieți) și o etapă națională la disciplina sportivă oină (învățământ liceal şi profesional băieți). 

  Rezultate obținute de elevii participanți la etapele zonale și naționale din cadrul Olimpiada Națională a 

Sportului Școlar au fost: 

• 3 locuri I la etapa de zonă la disciplinele sportive: oină (învățământ gimnazial/liceal şi profesional băieți) 

și fotbal (învățământ primar fete); 

• 4 locuri II la etapa de zonă la disciplinele sportive: volei (învățământ liceal şi profesional fete), fotbal 

(învățământ gimnazial băieți), fotbal (învățământ liceal şi profesional băieți), baschet (învățământ liceal 

şi profesional băieți); 

• 2 locuri III la etapa de zonă la disciplinele sportive: oină (învățământ gimnazial fete) și baschet 

(învățământ gimnazial fete); 

• 3 locuri IV la etapa de zonă la disciplinele sportive: fotbal (învățământ primar băieți) și rugby-tag 

(învățământ primar), baschet (învățământ gimnazial băieți); 

• 4 locuri V la etapa de zonă la disciplinele sportive: fotbal (învățământ primar băieți) și rugby-tag 

(învățământ gimnazial), handbal (învățământ liceal şi profesional băieți), volei (învățământ liceal și 

profesional băieți); 

• locul I la etapa națională la disciplina sportivă oină (învățământ liceal şi profesional băieți); 

• locul III la etapa națională la disciplina sportivă oină (învățământ liceal şi profesional fete); 

• locul III la etapa națională la disciplina sportivă badminton (învățământ gimnazial băieți); 

• locul VI la etapa națională la disciplina sportivă oină (învățământ gimnazial băieți). 

La etapa națională a Olimpiadei de Pregătire Sportivă Teoretică s-au calificat elevi din cadrul unităților 

vocaționale (Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamț și Liceul cu Program Sportiv Roman).  

 

 Rezultatele obținute de elevii sportivi la competițiile naționale și internaționale  

Disciplina/ 

ramura de 

sport 

Unitatea de 

învățământ 

(structura 

sportivă) 

 Premii Total 

general Denumirea/categoria de vârstă  

I II III  

Atletism  C.S.Ş.Târgu-Neamţ  Campionatul național C1, U18 - - 3 3 

L.P.S. - C.S.Ș 

Piatra-Neamț 

Campionatul național U20 2 - - 2 

Campionatul Balcanic din Antalya, 

Turcia U20 

- 1 2 3 
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Disciplina/ 

ramura de 

sport 

Unitatea de 

învățământ 

(structura 

sportivă) 

 Premii Total 

general Denumirea/categoria de vârstă  

I II III  

Campionatul național U18 - 1 - 1 

L.P.S. - C.S.Ș 

Roman 

Campionatul național de aruncări 

lungi C1, C2, U16, U18 

2 3 5 10 

Campionatul național  U16  4 2 - 6 

Campionatul național U18 2 1 1 4 

Campionatul național U20 2 - - 2 

Campionatul național U23 - 1 - 1 

Campionatul Balcanic U18 - 1 - 1 

Baseball  L.P.S. - C.S.Ș 

Roman 

Campionatul Național U16, U18, U20 2 3 4 9 

Lupte L.P.S. - C.S.Ș 

Roman 

Campionatul Național Școlar Reșița - - 1 1 

 

Canotaj L.P.S. - C.S.Ș 

Piatra-Neamț 

Campionatul European de canotaj 

din Varese, Italia U20 

1 - 1 2 

Total general  15 13 17 45 

 

 5. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2022-2023 

• încurajarea cadrelor didactice de a accesa programele de formare inițiate de C.C.D. Piatra-Neamț; 

• distribuirea prin intermediul responsabililor de cerc pedagogic a materialelor informative, fișelor de lucru, 

modelelor de proiectare didactică care pot fi utilizate la lecțiile desfășurate în sala de clasă, teren/sală de 

sport și în sistem online; 

• formarea și îmbunătățirea bazei de resurse educaționale deschise. 

 

 

I.  Consiliere și orientare - activitățile specifice funcției de diriginte 
 

 Activitatea dirigintelui 

• Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului didactic. 

• Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităților conform proiectului de dezvoltare instituțională 

și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către directorul 

unității de învățământ. 

• Activitățile de suport educațional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii și sunt desfășurate de 

profesorul diriginte astfel: 

a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare; 

b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere și 

orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care se vor 

desfăşura activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, care va fi adus la cunoştinţă elevilor, 

părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea 

directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă.  
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 La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative:  

• Planul managerial,  

• Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, în elaborarea acestora avându-se în 

vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale profesorilor diriginți şi corelarea temelor propuse cucerinţele 

clasei de elevi; 

- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole, concursuri, excursii 

etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ; 

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie. 

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. Profesorii 

diriginţi au colaborat cu profesorii claselor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Misiunea noastră conjugă 

eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor: 

• retehnologizarea procesului de educaţie; 

• încurajarea competiţiei, a performanţei și progresului şcolar; 

• prevenirea abandonului și a eșecului școlar. 

 

 

J. Învățământ special și special integrat  
  

 1. Diagnoza resursei umane specifică disciplinei  

Număr norme didactice an școlar 2021-2022: 206,69 

Număr persoane angajate an școlar 2021-2022: 201 

Număr cadre didactice titulare: 152 

Număr cadre 

didactice 

debutante 

Număr cadre 

didactice 

definitivat 

Număr cadre 

didactice gradul 

II 

Număr cadre 

didactice gradul 

I 

Număr cadre 

didactice 

doctorat 

22 52 53 72 2 

 

 2. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei  

Inspecții realizate de către inspectorul școlar:  

• Număr de inspecții la profesorii debutanți/număr ore: 9/72 

• Număr inspecții tematice în specialitate/număr ore: 15 inspecții 

Obiectivele inspecțiilor tematice/specialitate:  

• Monitorizarea modului de aplicare la orele din catedrele de psihopedagogie specială, terapie educațională 

complexă și integrată, terapii specifice a metodelor de învățare prin consiliere, informare și inspecție. 

• Monitorizarea calității evaluării curente - în învățământul special evaluarea s-a realizat prin calificative 

(clasele I-IV și învățământul special pentru elevii cu deficiențe grave) și note (învățământ secundar – elevii 

cu deficiențe ușoare/moderate). Rezultatele evaluărilor inițiale au constituit puncte de reper pentru 

realizarea planurilor de intervenție personalizată ale elevilor cu CES. Cadrele didactice din învățământul 
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special au evaluat atât performanțele elevilor cât și efortul depus în realizarea sarcinilor de lucru. 

Evaluarea performanțelor punctuale ale elevului (referitoare la sarcini precise) a constituit o prioritate.  

• Monitorizarea eficienței și adecvării demersurilor didactice aplicate prin utilizarea platformelor și 

aplicațiilor/simulărilor și resurselor educaționale deschise - în cadrul activităților de inspecție s-a constat o 

predominanță a utilizării metodelor moderne, activ-participative, cu accent pe metodele de reprezentare 

grafică. S-au utilizat demersuri inductive (de la particular la general) îmbinate cu demersurile deductive 

(concretizarea în exemple). Explicația, demonstrația, conversația, jocul cu valențe educative au ocupat un 

loc important în activitățile educaționale. 

 

Număr inspecții: speciale: definitivat 9; grad II-2; grad I –4.  

Număr inspecții tematice/număr ore: 15. 

Inspecții realizate de către metodiști: 52 

 

 3. Calitatea curriculumului aplicat, a demersului didactic şi a activităților de învățare observate - constatări 

identificate în cadrul inspecțiilor:  

Aspecte pozitive:  

• crearea/adaptarea mijloacelor didactice intuitive, variate și atractive; 

• utilizarea metodelor didactice adaptate la elevii cu CES; 

• desfășurarea unor activități didactice interdisciplinare; 

• implicarea elevilor în activități extrașcolare variate, aspect care contribuie la terapie/compensare; 

• creșterea ponderii utilizării tehnologiei în activitățile educaționale; 

• desfășurarea activităților comune elevi-părinți. 

Aspecte care necesită îmbunătățire:  

• personalizarea documentelor de proiectare didactică în funcție de tipul cerinței educaționale speciale și în 

funcție de potențialul de învățare al copilului/elevului; 

• actualizarea periodică a planurilor de intervenție personalizate; 

• necesitatea aplicării unui curriculum special pentru elevii cu dizabilități intelectuale grave școlarizați în scoli 

de incluzive de masă; 

• creșterea numărului de specialiști care să asigure servicii de asistență psihopedagogică, logopedie, 

consiliere și activități de sprijin pentru elevii cu CES. 

Cauze identificate:  

• insuficienta formare/documentare psihopedagogică a cadrelor didactice; 

• curriculum inadecvat pentru unii elevi cu deficiență mintală; 

• resurse umane insuficiente. 

 

Analiza SWOT a disciplinei:  

Puncte tari:  

• realizarea materialelor auxiliare necesare activităților elevilor cu CES (în condițiile în care nu există 

manuale); 

• creșterea gradului de incluziune școlară a elevilor cu CES; 

• utilizarea preponderentă a metode didactice interactive; 

• încadrarea școlilor cu personal calificat;  

• participarea cadrelor didactice la activitățile de formare continuă şi perfecționare prin grade didactice; 
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• derularea proiectelor cu finanțare europeană. 

Puncte slabe:  

• insuficienta monitorizare a parcursului educațional a elevilor cu CES; 

• număr redus de specialiști (cadre didactice de sprijin, profesori logopezi) în comparație cu numărul copiilor 

cu CES; 

• proiectarea superficială a lecțiilor și a unităților de învățare, în cazul unor cadre didactice; 

• neincluderea tuturor copiilor cu CES în forme educaționale adecvate (elevi cu deficiență mintală severă 

integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul școlii de masă fără a atinge competențele 

minime); 

• număr redus de resurse educaționale deschise realizate. 

 

 4. Examene și concursuri școlare 

Examenul național de bacalaureat 

În sesiunile iunie-iulie și august-septembrie 2022 au susținut examenul național de bacalaureat - cu asigurarea 

condițiilor de egalizare a șanselor - un număr de 11 elevi cu CES/deficiențe. Toți acești 11 elevi au promovat examenul 

național de bacalaureat. Pentru cazurile speciale de la bacalaureat Comisia Județeană a solicitat aprobarea Comisiei 

Naționale. Pentru fiecare situație, au fost transmise răspunsurile atât către unitățile școlare, cât și către părinți. 

 

Evaluarea națională 

La EN VIII 2022 au fost asigurate condiții de egalizare a șanselor (de ex: prelungirea timpului de lucru/profesor 

de sprijin/terapeut personal/asigurarea pauzelor la cerere s.a.) pentru 28 de elevi cu CES. Dintre aceștia, 19 elevi au 

fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere la liceu, 9 elevi au optat pentru învățământ profesional de 

masă sau special. 

 

 5. Conferințe/mese rotunde/simpozioane/proiecte 

a. Desfășurarea – la CSEI „Al. Roșca” Piatra-Neamț.-a activităților proiectului „Șansă la educație, viitor 

asigurat” (SEVA), cod 107590, proiect derulat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 

prioritară 6 - Educație și competențe, Apelul „Școala pentru toți”. 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 au desfășurat activități în cadrul școlii de weekend, activități în cadrul cercurilor 

educaționale (dans, sport, pictură, olărit și tâmplărie, bucătărie) și activități de consiliere și dezvoltare individuală. 

b. Derularea, de către CSEI „Al. Roșca” Piatra-Neamț - a proiectului Erasmus „Special Teacher for Special 

Needs”. 

c. Derularea, de către CSEI Târgu-Neamț a proiectului „MAGIC SEEN - Metode și jocuri utilizate în clasă – 

educație specială la nivel european” (nr. identificare 2020-1-RO01-KA101-078566)” în cadrul programului European 

Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Educație școlară. 

d. Participarea CSEI Târgu-Neamț, în calitate de partener, la următoarele proiecte: 

• proiect Erasmus+, Educație școlară, 2022-1-RO01-KA121-SCH-000058562; 

• proiect POCU/784/6/24/139521, ACASA – Alături de Copii prin Acțiuni de Sprijin Avansat!; 

• Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație, proiect finanțat prin Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021. 

e. CSEI Roman și CSEI „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț sunt parteneri în cadrul proiectului PN2027 

„Calitate și incluziune prin educație” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 prin Programul 

„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii rromilor”, proiect coordonat de către C.J.R.A.E. Neamț. 
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 6. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2021 

• Asigurarea accesului egal la educație pentru toți copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale. 

• Cunoașterea, respectarea și aplicarea prevederilor legale privind educația copiilor cu cerințe educaționale 

speciale. 

• Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din domeniul învățământului special și special 

integrat/incluziv/adaptare curriculară. 

• Dezvoltarea de proiecte educaționale și sociale adresate copiilor și familiilor acestora care să contribuie 

la includerea copiilor în sistemul educațional și la prevenirea abandonului școlar. 

• Încurajarea cadrelor didactice în vederea realizării RED. 

 

 

 

4.2. Minorități – programe 
 

1. Prioritățile asumate pentru anul școlar 2021-2022: 

• îmbunătățirea cuprinderii în învățământ a copiilor și tinerilor din grupurile dezavantajate, la toate nivelurile 

de școlaritate; 

• crearea unui mediu educațional stimulativ pentru copiii proveniți din comunități dezavantajate; 

• proiectarea și asigurarea unei oferte educaționale promotoare a integrării și interculturalității; 

• proiectarea și oferta sprijinului educațional în vederea asigurării progresului școlar individual pentru toți 

elevii; 

• promovarea principiilor educației incluzive; 

• organizarea unor forme de educație complementară (remedială) în vederea finalizării învățământului 

obligatoriu pentru tinerii și adulții care au părăsit sistemul educațional; 

• promovarea unui parteneriat continuu școală – comunitate prin dinamizarea și implicarea comunităților 

locale a părinților în problematica educațională a elevilor; 

• valorificarea istoriei și tradițiile romilor și a studiului limbii romani; 

• formarea cadrelor didactice în vederea aplicării educației incluzive și centrării demersului educațional pe 

nevoile elevilor; 

• promovarea conceptului de nonviolență și toleranță în cadrul școlilor, educație democratică și pentru 

democrație; 

• sprijinirea școlilor pentru a dezvolta un climat incluziv care să asigure educație de calitate pentru toți copiii 

(prin formarea cadrelor didactice) și care permite implementarea măsurilor specifice de sprijin pentru copiii care 

întâmpină dificultăți în învățare sau pentru copiii care au abandonat școala (prin programe ADS); 

• îmbunătățirea colaborării dintre școală și comunitate și implicarea părinților în activitățile școlare, cu sprijinul 

unor persoane care vor fi angajate în mod expres pentru această activitate (mediatorii școlari); 

• participarea la programe speciale destinate recuperării și integrării sociale a tinerilor ce provin din familiile 

de etnie rromă; 

• creșterea ratei de participare la educație a elevilor proveniți din rândurile minorității rrome; 

• realizarea unui echilibru etnic al efectivelor de elevi din școli sau clase la un nivel comparabil cu 

caracteristicile demografice ale respectivei localități; 
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• dezvoltarea capacității conducerilor unităților din învățământul preuniversitar care integrează copii din medii 

defavorizate în școala publică, de a proiecta, realiza și evalua dezvoltarea instituțională, pe baza unei culturi 

organizaționale care implică asumarea tehnicilor și instrumentelor de lucru specifice școlii; 

• implicarea membrilor comunității locale pentru a sprijini școala și pentru a dezvolta cooperarea dintre 

școală, autorități locale și comunitate. 

 

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;  

• 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 de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț a proiectelor finanțate din fonduri europene, care 

cuprind în grupul țintă populație romă (preșcolari, elevi, tineri și adulți care au abandonat școala):  

 titlul proiectului: Incluziune prin toleranță, joc și artă!, proiect de incluziune a copiilor romi în școală din 

Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanțat prin 

Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021, care a cuprins 280 elevi romi si de alte etnii și 105 

părinți romi si de alte etnii; 

 titlul proiectului: „ADS - Ameliorare. Dezvoltare. Succes” (ADS), contract de finanțare: 

POCU/665/6/23/132947 – cuprinde 155 persoane de etnie rromă; 

 titlul proiectului: „Șansa la educație, viitor asigurat (SEVA), contract de finanțare: POCU 

74/6/18/107590 – cuprinde 140 persoane de etnie rromă. 

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; 

• 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 elevi și părinții rromi; 
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• 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 folosește copii la diverse 

munci și astfel îi îndepărtează de școală; 

• existența unor cadre didactice intolerante care  ignoră dreptul la educație al elevilor rromi. 

 

 

 

4.3. Centrul Județean de Excelență  
 

1. Aspecte generale privind managementul 

Priorităţi strategice 

În anul şcolar 2021-2022 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. 

 

Finalităţi ale activității educaţionale din CJENT 

1. Un mediu prietenos în care elevii și profesorii să se simtă împliniţi profesional. 

2. Rezultate meritorii la diverse concursuri. 

3. Spirit competitiv ridicat în rândul elevilor și al profesorilor. 

4. Încredere în capacitățile personale. 

 

  Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială  

Au fost realizate în cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată 

de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ. 

1. Documente de proiectare: 

• Planul managerial anual pentru anul școlar 2021-2022;  

• Proiectul de buget pentru 2022. 

2. Documente de evaluare şi diagnoză: 

• Raport de activitate pentru anul școlar 2020-2021; 

• Raport de activitate pentru primul semestru al anului 2021-2022;  

• Documente de raportare financiar-contabilă. 

3. Documente normative: 

• Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ și a Regulamentul 

intern pentru anul 2021-2022; 

• Au fost elaborate strategii privind sistemele de control managerial intern. 
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Decizii interne 

  În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul școlar 2021-2022 au fost emise 

decizii interne pentru: 

• Aprobarea listei cu profesorii centrului de către ISJ Neamț și numirea coordonatorilor de grupe și a 

echipelor de profesori pentru fiecare grupă;  

• Aprobarea programelor pentru fiecare grupă în parte; 

• Realizarea orarului; 

• Constituirea consiliului de administrație; 

• Constituirea comisiei de inventariere și a celei de recepție;  

• Stabilirea fișelor de evaluare anuală pentru personalul didactic auxiliar; 

• Programarea concediilor pentru personalul didactic auxiliar. 

 

   Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme: 

1. Pentru activitatea didactică: 

a. Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare și efectuare 

a acestora; 

b. Monitorizarea activităților de pregătire și gestionarea situațiilor apărute (reprogramări, comunicare prin 

intermediul site-ului și a profesorilor a schimbărilor intervenite pe parcurs etc); 

c. Analiza aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina elevilor. 

2. Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă: 

a. Elaborarea și semnarea contractelor de muncă/a actelor adiționale, a fișelor postului și a fișei de 

evaluare anuală pentru secretar, informatician și contabil;  

b. Verificarea și controlul activității secretarului, informaticianului și contabilului și a documentelor 

elaborate de aceștia; 

c. Verificarea circuitului documentelor conform normelor în vigoare; 

d. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei; 

e. Verificarea funcționării platformei Microsoft Teams. 

 

   Alţi indicatori realizaţi: 

• Actualizarea site-ului și asigurarea hosting-ului; 

• Realizarea planului de școlarizare și aprobarea acestuia în consiliul de administrație; 

• Realizarea parteneriatelor și asigurarea comunicării cu finanțatorii activităților CJENT; 

• Efectuarea demersurilor pentru continuarea activităților în centrele HAI LA OLIMPIADĂ! la Piatra Neamț, 

negocierea numărului de grupe, armonizarea procedurilor de înscriere stabilite la nivelul centrului cu cele 

ale Fundației eMAG pentru Educație; 

• Obţinerea finanţării eMAG pentru grupele de matematică din municipiul Roman; 

• Asigurarea vizibilității activităților CJENT prin presa locală și pe site-ul instituției; 

• Asigurarea comunicării între profesori/elevi/director/alte persoane sau instituții interesate de activitățile 

centrului; 

• Implementarea platformei Microsoft Teams; 

• Realizarea unei proceduri pentru desfășurarea activităților online și pentru protecția datelor cu caracter 

personal; 
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• Întărirea parteneriatelor existente/realizarea de noi parteneriate pentru menținerea și extinderea 

colaborării în vederea desfășurării cursurilor la:  

- Colegiul Național Petru Rareș, Colegiul Național Calistrat Hogaș, Colegiul Național de Informatică, 

Școala Gimnazială nr. 2 și Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu în Piatra Neamț; 

- Colegiul Național Roman Vodă și Liceul Tehnologic Vasile Sav la Roman; 

- Colegiul Național Ștefan cel Mare, Liceul Vasile Conta și Colegiul Tehnic Ion Creangă la Târgu 

Neamț. 

 

2. Curriculum 

Obiective propuse:  

• Asigurarea parcurgerii tematicii stabilite prin programele aprobate de inspectorii de specialitate; 

• Optimizarea procesului de predare-învăţare printr-o selecție riguroasă a cadrelor didactice cu înclinații pentru 

performanță, eficientizarea componentelor proiectivă, acţională şi evaluativă ale actului didactic la toate 

disciplinele existente în CJENT; 

• Achiziţionarea de mijloace tehnice pentru desfăşurarea în condiții optime a activității didactice și manageriale 

• Dezvoltarea unui management educaţional axat pe competenţă şi valori democratice;  

• Valorificarea potenţialului resurselor umane prin monitorizarea activităţilor de performanţă;  

• Creşterea calitativă a activităţii ca urmare a colaborării cu ceilalţi factori educaţionali, cu unitățile de învățământ 

din care provin elevii din CJENT.  

  Selecția personalului didactic și stabilirea documentelor de proiectare și planificare a activității  s-a realizat cu 

sprijinul inspectorilor școlari de specialitate. S-a urmărit ca tematica propusă să acopere competențele și conținuturile 

vizate de programa concursurilor/olimpiadelor pe discipline de învățământ și să fie corelată cu activitățile didactice 

desfășurate în școli. Lista cu profesorii și programele pentru fiecare grupă au fost aprobate la nivelul ISJ Neamț 

  Planificarea calendaristică a fost realizată pentru 28 de săptămâni de curs. Activitățile de pregătire au început 

la data de 4 oct. 2021 și s-au finalizat, la data de 30 mai 2022. 

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

din fiecare comunitate s-au constituit un număr de 68 de grupe la disciplinele: limba română, literatura universală, 

limba engleză, limba franceză, limba italiană, matematică, fizică, chimie, anatomie, religie, logică, dezbatere și 

argumentare, psihologie, electronică și robotică, automatizări/electronică și electrotehnică, TIC, informatică și 

astrofizică. La un număr de 29 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 este asigurată de Primăria Piatra Neamț și școlile gazdă.  

  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 și profesorilor că eforturile lor sunt recunoscute și nu există riscul întreruperii 

activității din lipsă de resurse financiare; 
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• disponibilitate 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 este mare, dar nu am reușit formarea mai multor 

grupe, datorită 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. 

 

3. Resurse umane 

Personalul didactic 

Completarea echipei de profesori și reconfirmarea celor din anul școlar 2020-2021 s-a făcut prin decizia 

Inspectoratului Școlar Județean Neamț, în baza unui portofoliu personal. Echipa din anul școlar 2021-2022 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 2021– 2022 au fost selectați 124 profesori care și-au desfășurat activitățile la cele 68 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 crescut numărul de grupe de la 63 la 68. Am obținut finanțarea 

grupelor de matematică de la Roman cinci grupe (2 - clasa a V-a, 1 - clasa a VI-a, 1 - clasa a VII-a şi 1 - clasa a VIII-

a). 

Nr. crt. Specialitatea 
Nr. profesori 

2020-2021 

Nr.grupe  2020-

2021 

Nr. profesori 

2021-2022 

Nr.grupe  2021-

2022 

1 Matematică 42 20 47 20 

2 Informatică și TIC 11 9 14 9 

3 Fizică 12 13 14 13 
 Anatomia 0 0 3 1 

4 Astrofizică 1 1 1 1 

5 Chimie 3 1 6 2 

6 Limba română 18 8 18 9 

7 Lb. engleză 6 3 6 4 

8 Lb. franceză 2 1 2 1 

9 Lb. italiană 1 1 1 1 

10 Religie 0 0 2 1 

11 Socio-umane 2 2 3 2 

12 Lit. Universală 1 1 1 1 

13 
Electronică și 

automatizări 6 3 6 3 

14 TOTAL 105 63 124 68 
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Drepturile salariale 

Salarizarea personalului didactic s-a efectuat la plata cu ora, conform Legii 153/2017. 

 

Analiză SWOT  

Puncte tari  

• Interes crescut din partea profesorilor pentru cursurile desfășurate la Centrul de Excelență. 

Mate
matic

ă

Infor
matic

ă și 
TIC

Fizică
Anato

mia
Astrof
izică

Chimi
e

Limba
româ

nă

Lb.
engle

ză

Lb.
franc
eză

Lb.
italian

ă

Religi
e

Socio-
uman

e

Lit.
Unive
rsală

Electr
onică 

și 
auto
matiz

ări

Nr. profesori 2020-2021 42 11 12 0 1 3 18 6 2 1 0 2 1 6

Nr. profesori 2021-2022 47 14 14 3 1 6 18 6 2 1 2 3 1 6

42

11 12

0 1 3

18

6
2 1 0 2 1

6

47

14 14

3 1
6

18

6
2 1 2 3 1

6

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Evoluția numărului de cadre didactice pe discipline de 
învățământ - comparație ani școlari 2020 - 2021 și 2021 - 2022   

Nr. profesori 2020-2021 Nr. profesori 2021-2022

Mate
matic

ă

Infor
matic

ă și 
TIC

Fizică
Anato

mia
Astrof
izică

Chimi
e

Limba
româ

nă

Lb.
englez

ă

Lb.
france

ză

Lb.
italian

ă

Religi
e

Socio-
uman

e

Lit.
Unive
rsală

Electr
onică 

și 
auto
matiz

ări

Nr.grupe  2020-2021 20 9 13 0 1 1 8 3 1 1 0 2 1 3

Nr.grupe  2021-2022 20 9 13 1 1 2 9 4 1 1 1 2 1 3

20

9

13

0 1 1

8

3
1 1 0

2 1
3

20

9

13

1 1 2

9

4

1 1 1 2 1
3

0

5

10

15

20

25

Evoluția numărului de grupe pe discipline de învățământ -
comparație ani școlari 2020 - 2021 și 2021 - 2022

Nr.grupe  2020-2021 Nr.grupe  2021-2022



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

207 

• Îmbunătățirea frecvenței elevilor (în special la grupele de liceu). 

• La majoritatea disciplinelor există suficienți profesori pentru a asigura desfășurarea activităților proiectate. 

Puncte slabe 

• Suprapunerea inițială a unor cursuri la unele discipline, dar situația s-a remediat după prima săptămână. 

Oportunități 

• Existența surselor alternative de finanțare (Fundația eMAG pentru grupele HLO). 

• Apariția ROF pentru centrele de excelență care a oferit un cadru legislativ clar pentru funcționarea 

centrelor de excelență. 

 

Elevii 

La începutul anului școlar 2021-2022, 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 1800 de elevi. 

Prima etapă: 

• În perioada 10-27 septembrie s-au înscris cu formulare online pe site-ul www.centrulexcelentaneamt.ro  

1120 elevi, 

• În septembrie s-au înscris cu formulare online pe site-ul „Fundației eMAG pentru Educație” 697 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 1649 de elevi în 68 de grupe. La sfârșitul anului școlar s-a 

constatat menținerea numărului de elevi datorită desfășurării cursurilor online, această situație, permițând elevilor o 

mai bună gestionare a timpului.  

Număr elevi înscriși la începutul anului școlar 2021-2022 

Disciplina 

Nr. grupe 

învățământ 

primar 

Nr. elevi  

învățământ 

primar 

Nr. grupe 

gimnaziu 

Nr. elevi 

gimnaziu 

Nr. grupe 

liceu 

Nr. elevi 

liceu 

Limba română   6 130 3 68 

Limba engleză   2 60 2 72 

Limba franceză 
  1 15   

Literatură 

universală     1 30 

Limba italiană     1 16 

Matematica 5 130 14 444 1 30 

Fizica   7 176 6 66 

Chimie     2 41 

Logică, oratorie și 

dezbatere     1 26 

Anatomia     1 31 

Astrofizica     1 23 

Psihologie     1 30 

Religia     1 23 

Electronică     3 67 

TIC     1 18 

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 

Informatica   4 65 4 88 

Total 5 130 34 890 29 629 
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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. 

 

Analiză SWOT – elevi 

Puncte tari  

• Creșterea interesului elevilor pentru cursurile desfășurate în cadrul centrului de excelență. 

• Constituirea grupelor conform regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Excelență 

Neamț și a celorlalte acte normative în vigoare. 

• Posibilitatea acceptării mai multor elevi în grupele de matematică, informatică, română, engleză, 

psihologie, literatură universală datorită desfășurării cursurilor online. 

Puncte slabe 

• Diminuarea numărului de concursuri și olimpiade, datorită situației epidemiologice actuale. 

Oportunități 

• Existența unor elevi cu aptitudini deosebite în anumite domenii dispuși să-și dezvolte capacitățile și să-și 

îmbogățească cunoștințele. 

• Interes crescut din partea părinților pentru a dezvolta spiritul competitiv al copiilor lor în contextul în care 

pe piața muncii din județ numărul de locuri de muncă bine remunerate este foarte mic iar în alte zone 

câștigarea unui loc de muncă presupune un grad înalt de calificare. 
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• Disponibilitatea autorităților publice locale pentru susținerea financiară a învățământului pentru 

performanță. 

• Organizarea numeroaselor concursuri și olimpiade, în format online la disciplinele profilului real. 

 

4. Parteneriate și programe  

S-a încheiat parteneriatul cu Fundația eMAG pentru Educație care a finanțat cheltuielile de personal pentru 29 

de grupe „HAI LA OLIMPIADĂ!”: 12 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) 

 

5. Resurse materiale  

  Obiective:  

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale; 

• Colaborarea cu unitățile de învățământ gazdă pentru a asigura baza didactică materială și spațiile 

necesare unui învățământ de performanță; 

• Comunicare cu Primăria Piatra Neamț în vederea asigurării finanțării unor cheltuieli materiale; 

• Realizarea proiectului de buget pentru anul 2022; 

• Identificarea de noi surse de finanțare. 

 

  Raport financiar pentru anul 2021-2022 (finanțarea de bază): 

Bugetul alocat pentru cheltuielile materiale de la Primăria Piatra-Neamț în anul 2021-2022 a fost de: - 4000 

lei cheltuieli materiale pentru perioada septembrie-decembrie și 5000 lei pentru ianuarie-iunie 2022 

Cheltuielile de la bugetul local - Primăria Piatra-Neamț - execuția cheltuieli materiale septembrie-decembrie 

2021 - 5336 lei și ianuarie-iunie 2022-2500 lei din care: 

• cheltuieli cu furnituri birou  - 224 lei ; 

• cheltuieli cu telefon, internet - 1792  lei; 

• alte cheltuieli - 4936 lei (încărcare tonere pentru imprimante, mentenanță IT, abonament LEX, 

întreținere site, achiziție proceduri);  

• deplasări - 84 lei; 

• cheltuieli cu protecția muncii  800 lei. 

Bugetul alocat de la I.S.J.  NEAMȚ  pentru anul școlar 2021-2022, a fost de 435076 lei din care - 132932 

cheltuieli de personal pentru septembrie-decembrie 2021 și 299244  cheltuieli cu salariile și 2900 lei pentru vouchere 

de vacanță pentru perioada ianuarie 2022-iunie2022. 

Creditele deschise au fost în valoare de 132932  lei pentru perioada septembrie-decembrie 2021lei şi 302144 

lei pentru perioada ianuarie 2022 - iunie 2022. 

Execuția bugetară pentru anul 2021-2022: 

• cheltuieli de personal - 132932 lei pentru achitarea drepturilor salariale septembrie-decembrie 2021 

a contribuțiilor salariale aferente și 299244 pentru perioada ianuarie-iunie 2022; 

• Vouchere de vacanță - 2900. 

Începând cu data de 1 oct. 2021 până în aprilie 2022 cheltuielile de personal pentru 29 de grupe de 

matematică, fizică și informatică au fost asigurate de Fundația eMag&BCR în baza unui protocol de colaborare încheiat 
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între finanțatorul mai sus amintit și Centrul Județean de Excelență Neamț. Suma alocată de Fundația eMAG pentru 

Educație a fost de aproximativ 190.000 lei - pentru cheltuielile de personal aferente perioadei octombrie 2021-aprilie 

2022. 

 

Analiză SWOT - resurse materiale 

Puncte tari  

• Colaborare foarte bună cu unitățile de învățământ partenere care au pus la dispoziția profesorilor și elevilor 

centrului de excelență baza materială și didactică de care dispun. 

• Finanțare ritmică a cheltuielilor de personal și a celor curente. 

• Disponibilitatea Primăriei Piatra Neamț de a asigura cheltuielile materiale ale Centrului de Excelență. 

Puncte slabe 

• Bugetul alocat pentru cheltuieli materiale nu asigură posibilitatea îmbunătățirii bazei didactice materiale ci 

doar funcționarea curentă a centrului. 

• Lipsa cheltuielilor materiale pentru activitățile desfășurate la Roman și Târgu Neamț (există totuși 

disponibilitate din partea școlilor gazdă pentru a pune la dispoziția profesorilor logistica necesară). 

Oportunități 

• Existența unor parteneri care să asigure cheltuielile de personal pentru 29 de grupe. S-a reuşit  obţinerea 

finanţării grupelor de matematică gimnaziu de la Roman, de la Fundaţia eMag. 

• Sprijinul oferit de ISJ Neamț pentru asigurarea vizibilității Centrului de Excelență în spațiul educațional, 

consultanță de specialitate etc. 

 

6. Rezultate obținute la concursuri 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022 s-au organizat numeroase concursuri şi olimpiade şcolare, acestea 

contribuind la menținerea spiritului de competitivitate al elevilor, la stimularea acestora în ceea ce privește însușirea 

cunoștințelor de înaltă performanță și creșterea capacității de a corela, de gândi critic pe baza acestor cunoștințe. 

Rezultatele obținute sunt cuprinse în anexa acestui raport. 

 

7. Relații publice, comunicare și imagine  

  Obiective 

• Obţinerea informaţiilor din mediu extern şi intern şi identificarea persoanelor şi instituţiilor care se constituie în 

noduri de comunicaţie şi realizarea colaborării cu acestea.  

• Inventarierea, gestionarea eficientă şi transmiterea informaţiilor de interes public. 

• Gestionarea eficientă a site-ului CJENT. 

• Informaţiile despre activităţile CJENT au fost actualizate săptămânal pe pagina web a instituţiei: 

https://centrulexcelentaneamt.ro/. 

• Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte activitatea Centrului şi crearea unei imagini pozitive a acestuia 

în rândul comunităţii locale. 

 

  Imaginea instituției și relaţiile cu publicul au fost menţinute prin:  

• stabilirea modului de comunicare a informaţiilor transmise şi a unor reglementări interne cu privire la circulaţia 

informaţiilor;  

• stabilirea programului de lucru cu publicul a directorului unităţii, şi gestionarea cererilor, notelor, reclamaţiilor, 

sesizărilor şi a altor documente primite sau transmise;  

https://centrulexcelentaneamt.ro/
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• actualizarea materialelor publicate pe site-ul instituției; 

• asigurarea comunicării informațiilor importante și pe site-ul ISJ Neamț; 

• asigurarea unei comunicări rapide și eficiente atât cu profesorii cât și cu elevii și părinții acestora prin 

intermediul site-ului și al poștei electronice: 

 

8. Priorități an școlar 2022-2023 

În anul şcolar 2022-2023 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. 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 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 Tg. Neamţ. 

 

 

4.4. Monitorizarea programelor privind accesul la educație 
 

Monitorizarea programelor privind accesul la educație are în vedere aplicarea strategiilor României și ale 

Uniunii Europene care grupează principalele domenii de politici și instrumente: 

1. Tinerii care părăsesc prematur sistemul de educație: UE definește tinerii care părăsesc prematur sistemul 

de educație ca fiind acele persoane cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani care au finalizat cel mult învățământul 

gimnazial și care nu sunt cuprinși în nici o formă de educație sau formare profesională. Tinerii care părăsesc prematur 

sistemul de educație sunt prin urmare acei tineri care au finalizat doar învățământul preșcolar, primar, secundar inferior 

sau nu mai mult de doi ani din ciclul secundar superior și acei tineri care au finalizat un sistem de educație 

prevocaţională și vocațională, care nu Ie-a permis obținerea unui Certificat de Capacitate. 

2. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație: indicatorul Comisiei Europene măsoară acel procent de 

tineri care au finalizat doar învățământul preșcolar, primar, secundar inferior sau superior și care au declarat, prin 

urmare, că nu au primit nici un fel de educație sau instruire în cele patru săptămâni care precedă ancheta. 

3. Participarea adulților la procesul de învățare de-a lungul vieții în vederea creșterii participării adulților la 

procesul de învățare de-a lungul vieții, în special a celor cu un nivel scăzut de calificare: 

• Până în 2020, în medie cel puțin 15% dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare de-a 

lungul vieții. 

• Diminuarea numărului de persoane cu nivel scăzut al competențelor de bază pentru a garanta că toți 

cursanții ating un nivel adecvat al competențelor de bază, în special citire, matematică şi științe. 

• Până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani cu competențe scăzute de citire, matematică și 

științe exacte ar trebui să fie mai mic de 15%. 

4. Creșterea numărului de persoane care frecventează învățământul terțiar dată fiind cererea tot mai mare de 

absolvenți ai învățământului terțiar, și recunoscând totodată importanța egală a educației și formării profesionale: 
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• Până în anul 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani care frecventează învățământul terțiar ar trebui 

să fie de cel puțin 40%. 

5. Diminuarea ratei de abandon școlar timpuriu ca o contribuție la garantarea faptului că un număr maxim de 

cursanți își finalizează educația și formarea: 

• Până în 2020, proporția abandonului școlar timpuriu din sistemele de educație și formare ar trebui să fie 

sub 10%. 

 

4.4.1. Priorități strategice ale ISJ Neamț cu privire la asigurarea egalității de șanse si facilitarea accesului la 

educație 

• Creșterea eficacității instituționale prin furnizarea unui curriculum adaptat nevoilor de instruire ale unor 

elevi/grupuri de elevi și a unor programe complementare. 

• Asigurarea unui curriculum nonformal adecvat intereselor elevilor și specificului local îmbunătățirea rezultatelor 

elevilor la evaluările naționale, examenele de bacalaureat și de certificare a calificării profesionale. 

• Asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității la nivelul inspectoratului școlar și al 

unităților subordonate. 

• Optimizarea practicii manageriale la nivelul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ prin asigurarea 

conexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale. 

• Creșterea competențelor specifice  managementului  clasei/lecției,  prin  includerea  în   programe  de 

perfecționare prin grade didactice și în diverse programe de formare, inclusiv prin participarea la mobilități 

transnaționale prin Programul Erasmus+. 

• Compatibilizarea resurselor alocate de Ministerul Educației cu nevoile unităților de învățământ. 

• Creșterea ratei de participare la educației, prin asigurarea accesului egal și universal la educație de calitate la 

nivelul învățământului obligatoriu din județul Neamț. 

• Îmbunătățirea frecvenței preșcolarilor și   elevilor  din   unitățile  de  învățământ   preuniversitar,   prin 

implementarea unor politici de siguranță a elevilor, de prevenire a abandonului școlar, a fenomenelor de   

violență. 

• Îmbunătățirea competențelor de elaborare și implementare a proiectelor cu finanțare europeană. 

• Asigurarea egalității de șanse și sporirea accesului la educație prin implementarea programelor individualizate. 

 

4.4.2. Proiecte POCU în care ISJ are calitatea de partener sau beneficiar 

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț sunt implementate proiecte finanțate prin Programul 

Operațional Capital Uman după cum urmează: 

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

Școlar Județean Neamț, în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, ISJ Harghita, ISJ Botoșani și Asociația 

Română de Literație Neamț, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

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

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

vederea creșterii participării școlare a copiilor și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, și dezvoltarea 

competențelor cadrelor didactice, în 10 unități de învățământ din județele Botoșani, Harghita și Neamț. Unitățile 

școlare asociate sunt: Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi, Liceul Tehnologic Special „Sfântul 

Stelian" Botoșani, Liceul Tehnologic Bucecea, Școala Gimnazială nr.1 Lunca, Școala Gimnazială nr. 2 

Botoșani.  
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• 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.  

• Colegiul Tehnic „Danubiana”, municipiul ROMAN 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. 

• 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. 

• 21 unități de învățământ din județul Neamț au semnat Acorduri de Grant cu Ministerul Educației Naționale – 

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE), prin cel mai mare proiect școlar 

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

Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială) și implementează activități în vederea reducerii abandonului 

școlar la nivelul liceului, creșterii ratei de absolvire și îmbunătățirii rezultatelor la examenul de bacalaureat. 

• Participarea profesorilor din județul Neamț în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă 

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

Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i 

Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, 

primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru 

reintegrarea în educație și formare, al cărui beneficiar este Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu 

Institutul de Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, 

Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, implementează în perioada 15.11.2017 – 14.11.2021, care 

vizează reforma curriculumului național obligatoriu. 

• 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 Județean 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 
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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 județ. 

 

4.4.3. Principalele rezultate înregistrate  în urma  derulării programelor/proiectelor 

Prin implementarea acestor proiecte s-au abordat măsuri concrete care au vizat creșterea atractivității 

demersului educativ, promovarea unui sistem sănătos de valori în rândul elevilor și îmbunătățirea relației familie-școală, 

si progrese în prevenirea şi reducerea absenteismului şi abandonului școlar. 

Proiectele au avut o abordare integrată - programe pentru nivelele antepreșcolar, preșcolar, școlar, - reabilitări 

și dotări, cercuri școlare, activității inovative și incluzive, consiliere și educație parentală, programe de sprijin pentru 

accesul la educație, combinate cu programe de tip „A doua șansă”, programe de tip „Școala după școală/ Școala de 

weekend”, sesiuni de formare a cadrelor didactice, activități organizate cu implicarea actorilor locali și activități dedicate 

sprijinirii tranziției de la un ciclu educațional la altul. Aceste acțiuni au un impact direct asupra facilitării accesului la 

educație și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii. Dotarea școlilor din proiect cu mijloace IT (laptopuri, server, 

multifuncționale, table interactive, echipamente office, camere senzoriale) va contribui la realizarea unor activități 

educative atractive și după finalizarea acestora. 

Prin furnizarea de activităților de dezvoltare personală, de educație non-formală și de socializare, elevii au 

completat 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 programe 

de formare și workshop-uri de tip Affirmative Art, cadrele didactice au dobândit 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 orele de curs. 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. 

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. 

 

 

4.5. Manuale școlare 
 

În anul școlar 2021-2022, 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, în conformitate cu actele legislative menționate mai sus, Comisia de manuale școlare a avut 

următoarele atribuții: 

• Coordonarea gestionării manualelor școlare; 

• Întocmirea bazei de date pentru evidența manualelor școlare, în conformitate cu informațiile furnizate de 

fiecare unitate de învățământ; 

• Acordarea de asistență unităților de învățământ în evidența și gestionarea manualelor școlare; 
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• 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. 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 manualelor școlare noi, nr. 

1449/21.04.2016 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 (este permis un procent de până la 10% manuale în plus față 

de efectivele 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. 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022, aplicația SNMS (Selectarea Necesarului de Manuale Școlare) a fost 

deschisă de 6 ori pentru efectuarea comenzilor de manuale școlare, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Adresa ME/ 

Perioadă comandă manuale școlare 

Scopul deschiderii aplicației SNMS  

(Selectarea Necesarului de Manuale Școlare) 

Semestrul I 

1 Adresa CNPEE  

nr. 3357/02.09.2021 

Perioada de selecție:  

03-09.09.2021 

• Realizarea de comenzi integrale de către unitățile de 

învățământ, în conformitate cu cifrele de școlarizare 

aprobate pentru anul școlar 2021-2022. 

• Aplicația SNMS a fost deschisă pentru titluri de 

manuale școlare pentru clasele III-IV, disciplinele de 

învățământ: limba modernă germană, limba modernă 

engleză, limba și literatura română. 

2 Adresa CNPEE  

nr. 3859/07.10.2021 

Perioada de selecție: 

11-15.10.2021 

• Realizarea de comenzi integrale de către unitățile de 

învățământ, în conformitate cu cifrele de școlarizare 

aprobate pentru anul școlar 2021-2022. 

• Aplicația SNMS a fost deschisă pentru titluri de 

manuale școlare pentru clasele III-IV, disciplinele de 

https://transfer.rocnee.eu/manuale_digitale
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Nr. 

crt. 

Adresa ME/ 

Perioadă comandă manuale școlare 

Scopul deschiderii aplicației SNMS  

(Selectarea Necesarului de Manuale Școlare) 

învățământ: matematică, științe ale naturii, limba și 

literatura română, religie – cultul ortodox. 

3 Adresa nr. 511/ DGMRP/14.10.2021 

Perioada de selecție: 

20-29.10.2021  

• Stabilirea tirajului maxim estimat pentru manualele 

școlare noi care urmează să fie elaborate, aprobate, 

tipărite și distribuite, pentru anul școlar 2022-2023 (în 

concordanță cu numărul de elevi beneficiari, preluați 

din SIIIR). 

• Aplicația SNMS a fost deschisă pentru 377 de titluri de 

manuale școlare pentru clasele I-IX, cu limba de 

predare limba română și limbile minorităților naționale. 

Semestrul al II-lea 

4 Adresa CNPEE  

nr. 231/ 01.02.2022 

Perioada de selecție: 

09-22.02.2022 

• Asigurarea de manuale școlare, prin retipăriri, pentru 

clasele I-VIII, anul școlar 2022-2023. 

• Comenzile se referă la manualele aprobate, cuprinse 

în Catalogul manualelor școlare valabile în 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022. 

5 Adresa CNPEE  

nr. 320/10.02.2022 

Perioada de selecție: 

23.02-15.03.2022 

• Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru 

clasele I-VI, anul școlar 2022-2023, etapa I. 

• Aplicația SNMS a fost deschisă pentru 165 de titluri de 

manuale școlare pentru clasele I-VI, cu limba de 

predare limba română și limbile minorităților naționale. 

6 Adresa CNPEE  

nr. 2134/20.06.2022 

Perioada de selecție: 

23.06-04.07.2022 

• Realizarea de comenzi integrale de către unitățile de 

învățământ, în conformitate cu cifrele de școlarizare 

aprobate pentru anul școlar 2022-2023. 

• Aplicația SNMS a fost deschisă pentru titluri de 

manuale școlare pentru clasele I-VII și clasa a IX-a, 

pentru unități de învățământ cu predare în limba 

română sau în limbile minorităților naționale. 

 Pentru fiecare dintre comenzile efectuate, au fost realizate rapoarte pe școli și rapoarte pe județ, care au fost 

asumate prin semnătură și ștampilă de către inspectorul școlar general și au fost transmise către Ministerul Educației, 

prin canalele de comunicare precizate în adresele oficiale.  

De asemenea, a fost respectat Calendarul procesului de completare a stocurilor de manuale școlare retipărite 

destinate claselor IX-XII, pentru anul școlar 2022-2023, conform Ordinului de ministru nr. 3379/11.03.2022: 

 

Perioada Activitatea 

14-25.03.2022 • Transmiterea, de către ISJ Neamț, a formularelor de comandă către unitățile de 

învățământ din județ. 

• Întocmirea, de către fiecare unitate de învățământ, a formularelor de comandă, 

completate în format electronic și imprimat, cu semnătura directorului unității de 

învățământ. 
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• Monitorizarea, de către inspectoratul școlar, a corectitudinii întocmirii/actualizării 

bazelor de date cu privire la stocurile existente de manuale școlare/ necesarul de 

manuale școlare pentru unitățile de învățământ. 

25.03-11.04.2022 • Centralizarea, la nivelul inspectoratului școlar, a formularelor de comandă 

obținute de la unitățile de învățământ și contabilizarea datelor pe discipline și 

edituri. 

11.04-06.05.2022 • Derularea, de către inspectoratul școlar și de către edituri, a procedurilor legale 

pentru încheierea contractelor de retipărire a manualelor școlare. 

07.05-10.06.2022 • Retipărirea manualelor școlare și difuzarea lor, de către edituri, către depozitul de 

carte școlară al ISJ Neamț. 

13.06-07.07.2022 • Distribuirea, de către inspectoratul școlar, a manualelor școlare retipărite către 

unitățile de învățământ. 

Toate comenzile finalizate au fost centralizate, rapoartele finale verificate, solicitându-se școlilor să transmită 

Comisiei de manuale școlare de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț rapoartele generate de aplicație. 

Numărul de manuale pe fiecare comandă a fost ulterior transmis responsabilului depozitului școlar județean. 

 

 

4.6. Inspecții tematice derulate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț 
 

 Pe parcursul anului școlar 2021-2022, inspectorii de management instituțional  au participat, împreună cu 

ceilalți inspectori, la efectuarea a 8 inspecții tematice în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Neamț. 

Inspecțiile tematice au vizat, de fiecare dată, atât probleme specifice Managementului instituției, cât și probleme 

specifice Curriculumului.  

Tematica inspecțiilor efectuate în anul școlar 2021-2022 

Nr. 
crt. 

Data Tema/ temele inspecției Obiective 

Semestrul I 

1 31 august – 03 
septembrie 2021 

1.Pregătirea  unităților de învățământ 
pentru începerea anului școlar 
2.Verificarea activității manageriale 
curente 

1.Verificarea modului de aplicarea legislației 
și a Ordinului MEC  nr. 3235/04.02.2021 
pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activității în cadrul unităților/instituțiilor de 
învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
2.Consilierea directorilor unităților școlare cu 
privire la pregătirea începerii anului școlar; 
3.Promovarea vaccinării în rândul 
personalului didactic, didactic-auxiliar și 
nedidactic, precum și a elevilor de peste 18 
ani; 
4.Monitorizarea aplicării legislației și a 
actelor normative privind Ordinul MEC 
nr.5545 privind aprobarea Metodologiei - 
Cadru privind desfășurarea activităților 
didactice prin intermediul tehnologiei și al 
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Nr. 
crt. 

Data Tema/ temele inspecției Obiective 

internetului, precum și pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 

2 20-24 
septembrie 2021 

1. Monitorizarea începutului de an 
școlar (verificare PJ si structuri) 
2. Aplicarea legislației și a actelor 
normative privind OME 
nr.5196/3.09.2021 și OMS 
nr.1756/3.09.2021 
3. Încheierea situației școlare pe anul 
trecut (examene de corigență, 
examene de diferență)  
4. Completarea documentelor școlare 
și a actelor de studii pentru anul 
școlar 2020-2021 
5. Constituirea Consiliilor de 
Administrație conform OM.5154 
6. Asigurarea siguranței în școli 
(mobilier corect depozitat, spații de 
depozitare securizate corespunzător) 

1. Participarea  la deschiderea noului an 
școlar (13.09.2021); 
2. Verificarea aspectelor legate de 
încheierea situației școlare 
(cataloage/registre matricole/SC 2.1/2.2) pe 
anul trecut și validarea acesteia în consiliul 
profesoral;   
3. Verificarea modului de aplicare a 
legislației și a a actelor normative în vigoare; 
4. Verificarea corectitudinii completării 
documentelor școlare și a actelor de studii.  
 

3 22-26 noiembrie 
2022 

Aplicarea legislației privind modul de 
organizare și desfășurare a 
activităților instructiv-educative în 
semestrul I al anului școlar 2021-2022 

Verificarea modului de aplicare a 
următoarelor acte normative: 
1. Ordinul comun Ministerul Educației și 
Ministerul Sănătății, nr. 5608/2506 din 
19.11.2021; 
2. Ordinul Ministerul Educației nr. 5550 din 
05.11.2021 privind modificarea 
regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar; 
3. Ordinul comun Ministerul Educației și 
Ministerul Sănătății, nr. 5558/2389 din 
05.11.2021; 
4. Procedura operațională nr. 139 privind 
organizarea și desfășurarea inspecțiilor 
școlare în anul școlar 2021-2022; 
5. Metodologia-cadru privind mobilitatea 
personalului didactic din învățământul 
preuniversitar în anul școlar 2022-2023; 
OME nr.5578/ 10.11.2021; 
6. Ordinul nr. 5511/2021 pentru elaborarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
școlarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat și emiterea avizului 
conform în vederea organizării rețelei 
unităților de învățământ preuniversitar 
pentru anul școlar 2022-2023 

4 11-14 ianuarie 
2022 

1. Monitorizarea înscrierii școlilor în 
Programul Național pentru Reducerea 

1. Implementarea programului național inițiat 
de Ministerul Educației; 
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Nr. 
crt. 

Data Tema/ temele inspecției Obiective 

Abandonului Școlar (PNRAS), inițiat 
de Ministerul Educației 
2. Respectarea legislației în vigoare 
privind încheierea situației școlare pe 
semestrul I, an școlar 2021-2022 
3. Monitorizarea aplicării legislației în 
vigoare cu privire la acordarea tuturor 
tipurilor de burse 
4. Verificarea respectării măsurilor de 
organizare a activității în cadrul 
unităților de învățământ în condiții de 
siguranță epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2 

2. Verificarea documentelor școlare privind 
corectitudinea încheierii situațiilor școlare pe 
semestrul I, anul școlar 2021-2022; 
3. Implementarea ordinului privind 
acordarea de burse pe parcursul anului 
școlar 2021-2022; 
4. Respectarea prevederilor ordinului comun 
al Ministerului Educației și al Sănătății; 
5. Verificarea sistemului de încălzire în 
unitățile școlare. 

Semestrul al II-lea 

5 07-11 februarie 
2022 

1. Monitorizarea activităților privind 
creșterea gradului de siguranță a 
elevilor și a personalului didactic în 
incinta și în zonele adiacente unității 
de învățământ 
2. Verificarea calității ofertei CDȘ/CDL 
și avizarea disciplinelor opționale 
conform prevederilor OME nr. 
3238/2021 și a PO în vigoare 
3. Monitorizarea aplicării legislației în 
vigoare cu privire la acordarea tuturor 
tipurilor de burse 
4. Verificarea întocmirii proiectului 
Planului de încadrare cu personal 
didactic pentru anul școlar 2022-2023 
5. Verificarea respectării măsurilor de 
organizare a activităților în cadrul 
unităților de învățământ în condiții de 
siguranță epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2 
 

1. Implementarea activităților demarate la 
nivelul unităților de învățământ privind 
respectarea normelor de sănătate și 
securitate în muncă și situații de urgență, 
precum și a celor consemnate în RI la 
nivelul unităților școlare.  
2. Verificarea Registrului de siguranță 
școlară.  
3. Respectarea prevederilor OME nr. 
3238/2021 și a PO privind respectarea 
programelor școlare pentru disciplinele 
opționale. Încadrarea în termenele 
consemnate în cadrul Comisiei de 
Curriculum.  
4. Actualizarea listelor elevilor care au 
obținut burse școlare. Verificarea întocmirii 
dosarelor de către diriginți.  
5. Monitorizarea activităților de constituire, 
de vacantare și de ocupare a posturilor 
didactice din unitățile de învățământ. 
6. Respectarea prevederilor ordinului comun 
al Ministerului Educației și al Ministerului 
Sănătății. 

6 28 februarie – 
04 martie 2022 

1. Pregătirea unităților de învățământ 
pentru desfășurarea simulărilor la 
examenele naționale evaluare 
națională și bacalaureat 2022 conform 
OMEC nr. 3054/2022 
2. Monitorizarea informării și pregătirii 
elevilor pentru simularea examenelor 
naționale: evaluare națională și 
susținerea probelor scrise la 
examenul național de bacalaureat 

1. Pregătirea unităților școlare privind 
aspectele legate de organizarea și 
desfășurarea simulărilor la examenele 
naționale, conform OMEC nr. 3054/2022  
2. Modalitățile de sprijinire a pregătirii 
elevilor de clasa a VIII a și elevilor de clasa 
a XII/XIII pentru participarea la simularea 
examenelor naționale; 
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Nr. 
crt. 

Data Tema/ temele inspecției Obiective 

3. Monitorizarea aplicării Ordinului nr. 
3073/2022 cu privire la acordarea 
tuturor tipurilor de burse 
4. Monitorizarea transportului elevilor 
și regulamentul privind modul de 
utilizare al mijloacelor de transport 
școlar 
5. Pregătirea desfășurării olimpiadelor 
și concursurilor școlare conform 
Ordinului 3123/09.02.2022 de 
modificare a Ordinului 3035/2012 
privind Metodologia-cadru de 
organizare și desfășurare a 
competițiilor școlare 

3. Monitorizarea aplicării Ordinului nr. 
3073/2022 cu privire la acordarea tuturor 
tipurilor de burse  
4. Monitorizarea transportului elevilor și 
regulamentul privind modul de utilizare al 
mijloacelor de transport școlar 
5. Pregătirea desfășurări olimpiadelor și 
concursurilor școlare. 

7 16-20 mai 
 2022 

1. Pregătirea unităților de învățământ 
pentru organizarea și desfășurarea 
Evaluărilor Naționale la finalul claselor 
a II-a, a IV-a și a VI-a 
2. Monitorizarea informării și pregătirii 
elevilor în vederea susținerii 
examenelor din cadrul Evaluărilor 
Naționale la finalul claselor a II-a, a 
IV-a și a VI-a 

1. Pregătirea unităților școlare privind 
aspectele legate de organizarea și 
desfășurarea Evaluărilor Naționale la finalul 
claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în 
conformitate cu Ordinul nr. 3051/12.01.2016 
privind aprobarea Metodologiei de 
organizare și desfășurare a Evaluărilor 
Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a 
VI-a, Ordinul nr. 5327/29 septembrie 2021 
privind aprobarea Calendarului de 
administrare a evaluărilor naționale la finalul 
claselor a II-a, a IV-a, a VI-a în anul școlar 
2021-2022, Adresa CNPEE Nr. 
1228/14.04.2022 referitoare la Manualul de 
proceduri pentru administrarea Evaluărilor 
Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a 
VI-a în anul școlar 2021-2022, cuprinzând: 
-Procedura CNEE nr. 262/04.02.2020 
privind regimul și normele de utilizare a 
certificatului SSL necesar la 
transferul/preluarea arhivelor de subiecte 
pentru examenele, evaluările și concursurile 
școlare; 
-Procedură de lucru CNEE nr. 
421/18.02.2020 pentru utilizarea aplicației 
AUSI ISJ (administrare – utilizatori – școli și 
inspectorate); 
-Procedura CNPEE nr. 1513/23.04.2021 
privind transferul/preluarea arhivelor de 
subiecte pentru Evaluările naționale de la 
finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a; 
2. Modalitățile de informare și pregătire a 
elevilor în vederea susținerii examenelor din 
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Nr. 
crt. 

Data Tema/ temele inspecției Obiective 

cadrul Evaluărilor Naționale la finalul 
claselor a II-a, a IV-a și a VI-a; 
3. Asigurarea de șanse egale pentru toți 
elevii în vederea participării la examenele 
naționale. 

8 30 mai – 03 
iunie 2022 

1. Pregătirea unităților de învățământ 
pentru organizarea și desfășurarea 
examenelor naționale: Evaluare 
Națională și Bacalaureat 2022, 
conform Ordinului nr. 5149/07 
septembrie 2021 privind organizarea 
și desfășurarea evaluării naționale 
pentru absolvenții clasei a VIII-a, în 
anul școlar 2021-2022, respectiv 
Ordinului nr. 5151/08 septembrie 
2021 privind organizarea și 
desfășurarea examenului național de 
bacalaureat 2022 
2. Monitorizarea informării și pregătirii 
elevilor pentru examenelor naționale: 
Evaluare Națională și Bacalaureat 
2022 
3. Monitorizarea implementării 
măsurilor pentru 
eliminarea/prevenirea violenței 
psihologice/bullyingului în școli, 
conform OMEC nr. 4343/2020 
4. Evaluarea de etapă a activității 
manageriale desfășurate în anul 
școlar 2021-2022 de către directorii și 
directorii adjuncți din unitățile de 
învățământ preuniversitar din județul 
Neamț. 

1. Pregătirea unităților școlare privind 
aspectele legate de organizarea și 
desfășurarea examenelor naționale, în 
conformitate cu: 
- Ordinul nr. 5149/ 07 septembrie 2021 
privind organizarea și desfășurarea evaluării 
naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, 
în anul școlar 2021-2022; 
- Metodologia de organizare și desfășurare 
a examenului de Bacalaureat – 2011 
(aprobată prin OMECTS nr. 4799/2010); 
- Ordinul nr. 5151/ 08 septembrie 2021 
privind organizarea și desfășurarea 
examenului național de bacalaureat 2022; 
2. Modalitățile de informare și pregătire a 
elevilor de clasa a VIII a și a elevilor de 
clasa a XII/XIII pentru participarea la 
examenele naționale; 
3. Monitorizarea completării opțiunilor 
elevilor pentru proba la alegere la examenul 
de bacalaureat 2022 și asigurarea de șanse 
egale pentru toți elevii pentru examenele 
naționale, în conformitate cu Procedura ME 
nr. 25464/11.02.2022 cu privire la 
asigurarea condițiilor de egalizare a 
șanselor pentru elevii cu deficiențe de 
vedere, deficiențe de auz și tulburări de 
neurodezvoltare care susțin examenele 
naționale: evaluarea națională pentru 
absolvenții clasei a VIII-a și examenul 
național de bacalaureat - sesiunea 2022; 
4. Monitorizarea implementării măsurilor 
pentru prevenirea/eliminarea violenței și 
discriminării în unitățile școlare, în 
conformitate cu Ordinul nr. 4.343/2020 din 
27 mai 2020 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor art. 
7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din 
anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, privind violenţa psihologică – 
bullying; 
5. Evaluarea de etapă (în perioada 23 mai – 
29 iulie 2022) a activității directorilor și 



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

223 

Nr. 
crt. 

Data Tema/ temele inspecției Obiective 

directorilor adjuncți, prin:  
-efectuarea consultărilor cu personalul 
didactic de predare, didactic auxiliar și 
nedidactic al școlii, cu organizația sindicală 
din școală, cu autoritățile locale, partenerii și 
directorul unității de învățământ, în cazul 
evaluării directorului adjunct, de către 
inspectorii școlari, membrii subcomisiilor de 
evaluare; 
-realizarea unei evaluări intermediare, de 
către inspectorii școlari, membrii 
subcomisiilor de evaluare, conform fișei de 
(auto)evaluare, raportate la calendarul 
activităților; 
-elaborarea unui raport de etapă, de către 
membrii subcomisiilor de evaluare. 

 

  



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

224 

 
CAPITOLUL V 

Dominante ale activității în domeniul economic, tehnico-administrativ, 
juridic și audit intern  

5.1. Domeniul economic 

 

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 Inspectoratului Școlar Județean Neamț;  

• a elaborat lucrările pentru finanţare şi a realizat toate operaţiunile financiar-contabile la nivelul Inspectoratului 

Școlar Județean Neamț;  

• 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 Neamț 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 12.332.297 

Indemnizații de hrană 2.122.046 

Total salarii cu indemnizații de hrană 14.454.343 
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Titlul 20 – Cheltuieli materiale (prezentare sintetică) 

Unitate Sume alocate 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț 577.560 

Conexe 758.000 

Total cheltuieli materiale 1.335.560 

 

Titlul 20 – Cheltuieli materiale (prezentare analitică) 

Unitate Sume alocate 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț 577.560 

Casa Corpului Didactic 120.000 

Palatul Copiilor 100.000 

Centrul Județean de Excelență - 

CSS Piatra-Neamț 130.000 

CSS Roman 150.000 

CSS Tg. Neamț 100.000 

CC Roman 63.000 

CC Săbăoani 30.000 

CC Tg. Neamț 45.000 

Total sume repartizate 1.335.566 

 

EURO 200 an  2021 

Sume alocate prin buget 55.408 

Transport elevi      an  2021      

Sume alocate prin buget 1.786.276 

Rechizite școlare an  2021 

Sume alocate prin buget 207.425 

Bani de liceu an 2021 

Sume alocate prin buget 2.312.776 

 

5.2. Domeniul 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;  
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• 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 

3 10 2 2  111 

 

 
 

 

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 2021-2022, au fost planificate un număr de 5 

misiuni de asigurare: 

• 1 misiune de asigurare care au abordat domeniul bugetar; 

• 1 misiune de asigurare care au abordat domeniul financiar-contabil; 

• 1 misiune de asigurare care a abordat domeniul funcțiilor specifice entității; 

17%

50%

33%

Dosare reprezentări instanțe

Judecătorii

Tribunale
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• 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. 

Având in vedere faptul ca în perioada aprilie-iulie 2022 compartimentul de audit nu a fost funcțional din lipsa 

personal, doar o parte din misiuni au fost realizate conform calendarului.  

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 2021,au fost urmărite un număr de 141 recomandări, cu următoarele 

rezultate: 

• 131 recomandări implementate, din care: 

-131 recomandări implementate în termenul stabilit; 

-  0 recomandări implementate după termenul stabilit; 

• 10 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care: 

- 10 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; 

- 0recomandări cu termenul de implementare depășit. 

 

În baza constatărilor realizate pe timpul celor patru misiuni de audit din anul 2021, au fost făcute 141 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 73 - 4 - - - 

Financiar-contabil 37 - 6 - - - 

Achizițiilor publice - - - - - - 

Resurse umane - - - - - - 

Tehnologia 

informației 
- - - - - - 

Juridic - - - - - - 

Fonduri 

comunitare 
- - - - - - 

Funcțiile specifice 

entității 
- - - - - - 
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Domeniul 

Număr de recomandări 

implementate la nivelul 

tuturor entităților 

subordonate 

Număr de recomandări parțial 

implementate la nivelul tuturor 

entităților subordonate 

Număr de recomandări 

neimplementate la nivelul 

tuturor entităților subordonate 

în termenul 

stabilit 

după 

termenul 

stabilit 

pentru care 

termenul de 

implementare 

stabilit nu a 

fost depășit 

cu termenul 

de 

implementare 

depășit 

pentru care 

termenul de 

implementare 

stabilit nu a 

fost depășit 

cu termenul 

de 

implementare 

depășit 

SCM/SCIM - - - - - - 

Alte domenii 21 - - - - - 

TOTAL 1 131  10 - - - 

TOTAL 2 131 10 - 

 

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 NR.1 
Lista elevilor care au obținut premii naționale/internaționale 

 

Olimpiada Națională de Limbi clasice 
Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

1 Broască I. Maria Elisa a IX-a Tudor Nicoleta Colegiul Național „Roman-
Vodă”, Roman 

Premiul special, 
medalie de bronz 

2 Roșu Daria Ioana a XI-a Tudor Nicoleta Colegiul Național „Roman-
Vodă”, Roman 

Premiul I, medalie 
de aur 

 

Olimpiada națională pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură”, clasele V-VIII 
Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa 
 

Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

1 Măriean Daria-Ioana a V-a Amariei Mihaela L. T. „Arh. Chiriac Nicolau”, 
Vânători, Neamț 

 
Premiu special 

acordat 
echipajului 

2 Robu Andra Lavinia a VI-a Totu Angela L. T. „Vasile Alecsandri”, 
Săbăoani 

3 Apostol Nicoleta a VII-a Olteanu Dan 
George 

Școala Gimnazială, Comuna 
Borlești 

4 Cobzaru Denisa Mihaela a VIII-a Mitricioaiei Silvia L. T. „Vasile Alecsandri”, 
Săbăoani 

 

Olimpiada Națională de Lingvistică 
Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

1 Miron Vasile a X-a  Colegiul Național 
„Ștefan cel Mare”, Târgu Neamț 

 
Mențiune 

2 Chițu Tudor a XI-a  Colegiul Național „Petru Rareș”, 
Piatra-Neamț 

Mențiune 

3 Grăpinaru Codrin Emilian a XII-a  Colegiul Național „Petru Rareș”, 
Piatra-Neamț 

Mențiune 

4 Polenciuc Rareș a XII-a  Colegiul Național „Roman-
Vodă”, Roman 

Mențiune, calificat 
la etapa pan-
asiatică, apoi 

calificat la etapa 
internațională 

 

Concursul transcurricular Ionel Teodoreanu – etapa națională 
Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa 
 

Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

1 Baltag Carina-Elena a VI-a Ciai Valentina Școala Gimnazială Nr. 2, 
Piatra-Neamț 

Mențiune și Premiu 
special 
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Concursul de creație Tinere condeie – etapa națională 
Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa 
 

Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

1 Salomia Ioana a VII-a Amariei Mihaela Liceul „Arhimandrit Chiriac 
Nicolau” Vânători 

 
Premiul I 

2 Mihai Ilaria Narcisa a XI-a Zăloagă Ana-
Maria 

Colegiul Național „Roman-
Vodă”, Roman 

Premiul al II-lea 
 

 

Olimpiada Națională de Matematică 
Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa 
 

Profesor îndrumător Unitatea școlară Premiul obținut 

1. 
Mititelu Dimitrie-Mircea V Poșchin Iolanda 

Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” 
Piatra Neamț 

Medalie de argint 

2. 
Drișcu Daniel Sebastian  VI 

Husaru-Nechita 
Petronela 

Colegiul Național „Roman Vodă” 
Roman 

Medalie de bronz 

3. 
Bendiu Radu VII 

Leoreanu Anca-
Loredana 

Colegiul Național „Roman Vodă” 
Roman 

Medalie de bronz 

4. 
Mărtinuț Federica VIII 

Leoreanu Anca-
Loredana 

Colegiul Național „Roman Vodă” 
Roman 

Medalie de argint 

5. 
Crețu Sebastian Ilie IX Ursărescu Marian 

Colegiul Național „Roman Vodă” 
Roman 

Medalie de bronz 

6. 
Romaniuc Albert-Iulian X Ursărescu Marian 

Colegiul Național „Roman Vodă” 
Roman 

Medalie de argint 

 

Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”– etapa națională 
Nr.crt. Nume/prenume elev Clasa 

 
Profesor îndrumător Unitatea școlară Premiul obținut 

1. 

Ciobanu Alin-Viorel 12 Ciocan Claudia 
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” 

Roman 

Mențiune și 
Medalie de 

argint 

 

Concursul Național de Matematică „Olimpiada Satelor din România”, clasele IV-VIII – etapa națională 
Nr.crt. Nume/prenume elev Clasa 

 
Profesor îndrumător Unitatea școlară Premiul obținut 

1. 
Amătăsoaiei Teofan-Andrei 

V 
Vadana Diana-Iuliana 

Școala Gimnazială, comuna 
Grumăzești 

Premiul III 

2. Vezeteu Alexandra 
Georgiana 

VIII 
Burlea Mirela 

Școala Gimnazială, comuna 
Bodești 

Mențiune 

 

Olimpiada națională de fizică 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevei/elevului 

Unitatea de 
învățământ  

și localitatea 
Clasa 

Premiu 
acordat  
de către 

Societatea 
Română  
de Fizică 

Profesor la clasă Profesor la Centrul 
Județean de Excelență  

1 
Pătrășcanu Ana 

Şcoala Gimnazială Nr. 
3, Piatra-Neamț VI 

Medalie  
de Bronz 

Oniciuc Anișoara Moroșanu  
Ana-Cezarina 

2 Bodron  
Dimitrie 
Hrisostom 

Colegiul Naţional  
"Petru Rareş",  
Piatra-Neamț VII 

Medalie  
de Argint 

Secară Cristinel Secară Cristinel 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevei/elevului 

Unitatea de 
învățământ  

și localitatea 
Clasa 

Premiu 
acordat  
de către 

Societatea 
Română  
de Fizică 

Profesor la clasă Profesor la Centrul 
Județean de Excelență  

3 
Laic Andrei 
Ștefan 

Şcoala Gimnazială 
"Vasile Alecsandri", 
Roman VIII 

Medalie  
de Argint 

Pătrăuceanu  
Roxana Gabriela 

- 

4 
Atomulesei  
Tudor Gabriel 

Colegiul Naţional  
"Petru Rareş",  
Piatra-Neamț VIII 

Medalie  
de Argint 

Frenți Mariana Frenți Mariana 

5 

Sandu Ilinca 

Colegiul Naţional  
"Petru Rareş",  
Piatra-Neamț VIII 

Medalie  
de Bronz 

Frenți Mariana Frenți Mariana 

6 

Apalaghiei Ioan 

Colegiul Naţional  
"Petru Rareş",  
Piatra-Neamț IX 

Medalie  
de Bronz 

Frenți Mariana Haralamb Dorel 

7 

Luchian Cristian 

Colegiul Naţional de 
Informatică, Piatra-
Neamț IX 

Diplomă  
de Onoare 

Bejan  
Diana-Cristina 

Haralamb Dorel 

8 

Niță Călin-Mihai 

Colegiul Naţional  
"Petru Rareş",  
Piatra-Neamț IX 

Diplomă  
de Onoare 

Frenți Mariana Haralamb Dorel 

9 

Voaideș Robert 

Colegiul Naţional  
"Petru Rareş",  
Piatra-Neamț X 

Medalie  
de Aur 

Oniciuc Grigoruță Oniciuc Grigoruță 

10 

Berea Alexandru 

Colegiul Naţional  
"Petru Rareş",  
Piatra-Neamț X 

Medalie  
de Argint 

Oniciuc Grigoruță Oniciuc Grigoruță 

11 

Hanganu Tudor 

Colegiul Naţional  
"Petru Rareş",  
Piatra-Neamț X 

Medalie  
de Bronz 

Oniciuc Grigoruță Oniciuc Grigoruță 

12 
Apostol 
Alexandru 

Colegiul Naţional  
"Petru Rareş",  
Piatra-Neamț XI 

Medalie  
de Argint 

Secară Cristinel Secară Cristinel 

13 
Scurtu Iancu 
Matei  

Colegiul Naţional  
"Petru Rareş",  
Piatra-Neamț XI 

Medalie  
de Bronz 

Oniciuc Grigoruță - 

14 

Bistriceanu Traian 

Colegiul Naţional  
"Petru Rareş",  
Piatra-Neamț XI 

Medalie  
de Bronz 

Secară Cristinel Secară Cristinel 

15 
Lupascu  
Theodor Mihai 

Colegiul Naţional  
"Petru Rareş",  
Piatra-Neamț XI 

Diplomă  
de Onoare 

Secară Cristinel Secară Cristinel 

16 

Buzdea Matei 

Colegiul Naţional  
"Petru Rareş",  
Piatra-Neamț XII 

Medalie  
de Argint 

Frenți Mariana - 

 

Olimpiada națională de Astronomie și astrofizică 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevei/elevului 

 
Secți-
unea 

 
Clasa 

 
Profesor 

îndrumător 

 
Unitatea 

de învățământ 

Premiu 
acordat de 

către 
Ministerul 
Educației 

Premiu acordat 
de către 

Societatea 
Română 
de Fizică 

1 
Pătuleanu Vlad J VI 

Grigoruță 
Oniciuc 

Colegiul Național  
“Petru Rareș”,  
Piatra-Neamț 

 - 
Medalie de 

bronz 

2 
Bistriceanu 
Miruna 

J VI 
Grigoruță 
Oniciuc 

Colegiul Național  
“Petru Rareș”,  
Piatra-Neamț 

 - 
Diplomă de 

onoare 

3 
Dumitrescu Maria 
Nicol 

J VII 
Grigoruță 
Oniciuc 

Colegiul Național  
“Petru Rareș”,  
Piatra-Neamț 

 - 
Diplomă de 

onoare 

4 
Sandu Ilinca J VIII 

Grigoruță 
Oniciuc 

Colegiul Național  
“Petru Rareș”,  
Piatra-Neamț 

Premiul III Medalie de aur 

5 
Berea George 
Alexandru 

S1 X 
Grigoruță 
Oniciuc 

Colegiul Național  
“Petru Rareș”,  
Piatra-Neamț 

Premiul I Medalie de aur 

6 Voaideș-
Negustor  
Robert Ionuț 

S1 X 
Grigoruță 
Oniciuc 

Colegiul Național  
“Petru Rareș”,  
Piatra-Neamț 

Premiul III Medalie de aur 

7 
Meynaghi 
Alexandru 

S1 X 
Grigoruță 
Oniciuc 

Colegiul Național  
“Petru Rareș”,  
Piatra-Neamț 

 - 
Diplomă de 

onoare 

8 
Apostol 
Alexandru 

S2 XI 
Grigoruță 
Oniciuc 

Colegiul Național  
“Petru Rareș”,  
Piatra-Neamț 

Mențiune 
Medalie de 

argint 

9 
Scurtu Iancu 
Matei 

S2 XI 
Grigoruță 
Oniciuc 

Colegiul Național  
“Petru Rareș”,  
Piatra-Neamț 

 - 
Medalie de 

argint 

10 
Bistriceanu 
Traian 

S2 XI 
Grigoruță 
Oniciuc 

Colegiul Național  
“Petru Rareș”,  
Piatra-Neamț 

 - 
Medalie de 

bronz 

 

Lista elevilor care au obținut premii naționale/internaționale pentru disciplina BIOLOGIE 
Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa Unitatea şcolară Profesor 
îndrumător 

Premiul obținut 

1. Foia D.G. Ioana Irina XI 
Colegiul Naţional 
,,Roman Vodă” Roman 

Ploscă Elisabeta 
Mențiune- 

Ministerul Educației 

2. Săvoaia  T. Maria XII 
Colegiul Național „Petru 
Rareș” Piatra Neamț 

Veiss Aloma 

PREMIUL al II-lea 
Componenta a lotului  

național 

 
Lista elevilor care au obținut premii naționale/internaționale pentru disciplina CHIMIE 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa Unitatea şcolară Profesor 
îndrumător 

Rezultat obținut 

1. Laic L. Andrei Ștefan VIII Şcoala Gimnazială                             
,,V. Alecsandri” Roman 

Condurat Geanina 
Lăcrămioara 

Menţiune Ministerul 
Educației 

2. Lupașcu G. Simon-
Dimitrie 

X Colegiul Național „Petru 
Rareș” Piatra Neamț 

Vișan  Mihaela Mențiune specială 
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Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa Unitatea şcolară Profesor 
îndrumător 

Rezultat obținut 

3. Smerea G. Cezara-Maria X Colegiul Național „Roman 
Vodă” Roman 

Enescu Aurica Mențiune specială 

 

Olimpiada națională de Geografie 
Nr. 
crt 

Numele şi prenumele 
elevului 

Unitatea şcolară Profesor îndrumător 

1.  Tutu Elena-Nicole Școala Gimnazială “Vasile Alecsandri”- 
Roman 

Mihalachi Anca 
Ionela 

2.  Avram Nicola-Ioana Colegiul Național “Calistrat Hogaș”- Piatra 
Neamț 

Sava Nina Camelia 

3.  Drăgoi Alexandru-Cristian Colegiul Național “Gheorghe Asachi” – 
Piatra Neamț 

Andronache 
Constantin Cristinel 

4.  Pintilie Ecaterina Colegiul Național “Petru Rareș’’ – Piatra 
Neamț 

Iacob Alexandru 

5.  Căderea Maria Colegiul Național “Calistrat Hogaș’’ – 
Piatra Neamț 

Tofan Elisabeta 

 

Nr 
crt 

Clasa Premiul Nume și prenume elev Unitatea școlară Profesor 
îndrumător 

1 V II Dămoc Mara Alexandra Școala Gimnazială ,,Vasile 
Alecsandri”, Roman 

Mihalachi Ionela 

2 V Mențiune  Constantin Maria Ștefania Școala Gimnazială ,,Vasile 
Alecsandri”, Roman 

Mihalachi Ionela 

3 V Premiu 
special SGR 

Andrieș Ioana Școala Gimnazială ,,Vasile 
Alecsandri”, Roman 

Mihalachi Ionela 

4 V Premiu 
special SGR 

Budeanu Ionuț Mihai Școala Gimnaială nr 2 Piatra 
Neamț 

Macoviciuc 
Nicoleta 

5 V Premiu 
special SGR 

Gheorghiță Vlad Ștefan Școala Gimnaială nr 2 Piatra 
Neamț 

Macoviciuc 
Nicoleta 

6 V Premiu 
special SGR 

Tămășanu Daria Alexandra Liceul Teoretic ,,Vasile 
Alecsandri”Săbăoani 

Gligor Liliana 

7 V Premiu 
special SGR 

Iaută Daniel George Școala Gimnazială ,,Regina 
Maria” Bicaz 

Rădeanu Ionuț 

8 V Premiu 
special SGR 

Lezeu David Andrei Școala Gimnazială ,,Mihai 
Eminescu”, Roman 

Ștefănucă Avram 
Tamara 

9 VI I Nemțanu Bălău David Colegiul Național de 
Informatică 

Preisler Jerard 
Octav 

10 VI II Miron Maya Ilinca Școala Gimnaială nr 3 Piatra 
Neamț 

Filimon Vintea 
Ana-Maria 

11 VI III Balașcă Victor Școala Gimnazială ,,Vasile 
Alecsandri”, Roman 

Mihalachi Ionela 

GEOGRAFIE  
Concursul Națonal TERRA 

13 VI Mențiune Irimia  Maria Daria Colegiul Național ,,Calistrat 
Hogaș”Piatra Neamș 

Sava Nina 
Camelia 

14 VI Mențiune Andrei Maria Sidonia Școala Gimnazială Gherăiești Rusu Simona 

15 VI Premiu 
special SGR 

Lupu Anastasia Maria Școala Gimnazială ,,Vasile 
Alecsandri”, Roman 

MIHALACHI 
IONELA 
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Nr 
crt 

Clasa Premiul Nume și prenume elev Unitatea școlară Profesor 
îndrumător 

16 VII III Diaconu Matei Daniel Școala Gimnazială 
,,Constantin Panțîru”, Grințieș 

Dieaconu Daniel 

17 VII III PETERCĂ MARCOS Școala Gimnazială Gherăiești Rusu Simona 

18 VII Mențiune Maiagan Mihnea Andrei Școala Gimnazială ,,Vasile 
Alecsandri”, Roman 

Mihalachi Ionela 

19 VII Premiu 
special SGR 

Mihai Irina Ștefania Școala Gimnazială ,,I.I. 
Mironescu”, Tazlău 

Barcan Alina 

 

Olimpiada națională de Istorie 
Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa 
 

Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

1. Aanei Mara Dana  XI  Manole Luminița Colegiul Național „Ștefan cel 
Mare” Târgu-Neamț 

I 
(Olimpiada națională) 

2.  Magdalina Matei  X Drexler Dorina-
Luminița 

Colegiul Național „Petru 
Rareș” Piatra-Neamț 

III 
(Olimpiada națională) 

3. Gherasim Maria Cosmina  XII Gireadă Irina Colegiul Național „Calistrat 
Hogaș” 

IV 
(Olimpiada națională) 

4.  Răchieru Andrei VII Curcă Maria-
Manuela 

Școala Profesională Oglinzi I 
Concurs național – 
„Historia Magistra 
Vitae” 

 

Olimpiada națională de Limba engleză 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa 
 

Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

1.  Bejenescu-Băbușanu Ștefan A X-a  Laura Sandu  Colegiul Național 
”Roman-Vodă” 

Mențiune 
 Ministerul Educației 

2.  Zăgărin Tudor  A XI-A  Adina Bursuc  Colegiul Național 
”Petru Rareș” 

Mențiune 
 Ministerul Educației 

 

Olimpiada națională de Limba franceză 

Nr. crt.  Nume/prenume elev Școala Clasa  Profesor Premiu 

1 Grapă Ioana Colegiul Național Roman 
Vodă, Roman 

a VII-a Dornescu Paula Mențiune specială 
ISJ Dolj 

2 Sandu Ilinca Colegiul Național Petru 
Rareș, Piatra Neamț 

a VIII-a Mitrea Loredana Mențiune 
Ministerul 
Educației 

3 Crețu Sebastian Colegiul Național Roman 
Vodă, Roman 

A IX-a Dornescu Paula Mențiune specială 
ISJ Dolj 

4 Bența Iulia Colegiul Național Roman 
Vodă, Roman 

A X-a Dornescu Paula Mențiune specială 
ISJ Dolj 

5 Cristescu Ilinca Colegiul Național Petru 
Rareș, Piatra Neamț 

A XI-a  Grigori Cristina Mențiune specială 
ISJ Dolj 

 

Olimpiada națională de Limba italiană 

Nr. crt. Nume/prenume elev Clasa Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

1.  Guțu Elisabeta Sabrina VII Oltianu Petronela  Liceul Teologic 
”Sf.Parascheva” 

Agapia  

III  
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Nr. crt. Nume/prenume elev Clasa Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

2.  Răspopa Codrin Andrei IX  Enache Cătălina Colegiul Național De 
Informatică/ Centrul 

Județean De 
Excelență Neamț   

Mențiune Ministerul 
Educației 

2.  Romilă Ioana Alena XI  Enache Cătălina Liceul Economic ”Al.I. 
Cuza” Piatra-Neamț/ 
Centrul Județean De 

Excelență Neamț 

Mențiune Ministerul 
Educației 

3. Chirilă George Adrian   XII  Enache Cătălina Colegiul Național 
”Petru Rareș”/ Centrul 

Județean De 
Excelență Neamț 

III 

 
Olimpiada națională de Limba spaniolă 

Nr. crt. Nume/prenume elev Clasa 
 

Director unitate 
școlară 

Unitatea școlară Premiul obținut 

1. Pleșca Maria Erika X Andrei Brîndușa Colegiul Național 
”Calistrat Hogaș” 

Mențiune 
Ministerul 
Educației 

2.   Scurtu Ionela Amalia XII Corlățeanu Carmen Liceul De Arte ”Vistor 
Brauner” 

Premiul special 
pentru acuratețe 
lingvistică 

 

Olimpiada națională de Limba neogreacă 
Nr. crt. Nume/prenume elev Clasa 

 
Profesor 

îndrumător 
Unitatea școlară Premiul obținut 

1. Ungureanu Bianca a IX-a Smaranda 
Iamandi  

Comunitatea Elenă 
Piatra-Neamț  

Mențiune 

2.  Ciudin Ștefania - 
Cătălina  

a IX-a Smaranda 
Iamandi  

Comunitatea Elenă 
Piatra-Neamț  

Premiul al II-lea, calificată 
la etapa internațională 

3.  Botezatu G. Ioanis - 
Alexandros  

a XII-a Smaranda 
Iamandi  

Comunitatea Elenă 
Piatra-Neamț  

Premiul I, calificat la etapa 
internațională 

 

Olimpiada națională de Limba germană 
Nr. crt. Nume/prenume elev Clasa Profesor 

îndrumător 
Unitatea școlară Premiul obținut 

1. Luchian Vasile 
  

XI Elena Mitrea  Colegiul Național de 
Informatică 

Premiul I, calificat la etapa 
internațională 

2.  Matei Ingrid Elena X Mihaela 
Gavriluță 

Colegiul Național 
„Calistrat Hogas” 

Premiul I, calificat la etapa 
internațională 

 

Olimpiada națională - Psihologie generală/ Didactici inovative 

Nr.crt. Nume/prenume elev Clasa Profesor îndrumător Unitatea școlară Premiul obținut 

1. Stahie Mihaela Codruța a X-a Prof. Apalaghiei Adina 
Prof. Negru Daniela 

Colegiul Tehnic 
„Gheorghe Gartianu” 
Piatra Neamț 

Mențiune 
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Nr.crt. Nume/prenume elev Clasa Profesor îndrumător Unitatea școlară Premiul obținut 

2. Alexandrescu Iustin a XII-a Prof. Baciu Daniela Colegiul Tehnic 
„Gheorghe Gartianu” 
Piatra Neamț 

Premiul Special 

 

Olimpiada Națională de filosofie 
Nr.crt. Nume/prenume elev Clasa 

 
Profesor îndrumător Unitatea școlară Premiul obținut 

1. Stahie Mihaela Codruța a X-a Prof. Apalaghiei Adina 
Prof. Negru Daniela 

Colegiul Tehnic 
„Gheorghe Gartianu” 
Piatra Neamț 

Mențiune 

2. Alexandrescu Iustin a XII-a Prof. Baciu Daniela Colegiul Tehnic 
„Gheorghe Gartianu” 
Piatra Neamț 

Premiul Special 

 

Olimpiada națională de Religie 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Clasa Unitatea de învățământ Nume și prenume 
profesor Religie 

Premiul obținut 

1 Stachei Mihaela-Codruța X Colegiul Tehnic „Gheorghe 
Gartianu” Piatra Neamț 

Apalaghiei Adina Mențiune 

2 Alexandrescu Iustin XII Colegiul Tehnic „Gheorghe 
Gartianu” Piatra Neamț 

Apalaghiei Adina Premiu Special 

 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea de învățământ Nume și prenume 
profesor Religie 

Premiul obținut 

Clasele V-VIII, Târgu Mureș, 27 aprilie – 1 mai 2022 

1 
Grigore Mihail 

Sebastian 
a VIII-

a 
Școala Profesională Petricani 

Prof. Andron Liliana 
Cristina 

Mențiune 

Clasele IX-XII, Sibiu, 27 aprilie – 1 mai 2022 

2 
Laiu V.R. Ștefan a XI-a Colegiul Național de Informatică 

Piatra-Neamț 
Pr. Prof. Ababei Ionel 

Mențiune 

3 
Bălăoiu Elena-

Bianca 
a IX-a Colegiul Național Ștefan cel 

MareTârgu-Neamț 
Prof. Filip Daniela 

Mențiune 

Licee Teologice, Botoșani, 26 – 30 aprilie 2022 

4 
Bora V. Andrei-

Rareș 
a IX-a Seminarul Teologic Ortodox 

„Veniamin Costachi” Mânăstirea 
Neamț 

 
Prof. Gălușcă Mirel 

 
Premiul al II-lea 

5 
 

Cecan V. Dan 
a X-a Seminarul Teologic Ortodox 

„Veniamin Costachi” Mânăstirea 
Neamț 

 
Pr. Prof. Laiu Viorel-

Romus 

 
Premiul al III-lea 

6 
 a X-a Liceul Teologic Ortodox „Sfinții 

Împărați Constantin și Elena” Piatra-
Neamț 

Pr. Prof. Cojan Dan Ovidiu  
Mențiune 

7 
 

Miculici  L. Ion 
a XI-a Seminarul Teologic Ortodox 

„Veniamin Costachi” Mânăstirea 
Neamț 

Arhim. Prof. Dr. Daniliuc 
Mihail (Dan-Mihai) 

 
Premiul special 

8 
 

Cojocariu  N.  
Vlad 

a XII-a Seminarul Teologic Ortodox 
„Veniamin Costachi” Mânăstirea 

Neamț 

Pr. Prof. Păvăleanu Vasile  
Premiul special 

Cultul Romano-Catolic, Iași, 27 aprilie – 1 mai 2022 

9 
Fărăoanu G. 

Flavio - Vlăduţ 
a X-a 

Colegiul National "Roman Voda" 
Roman 

Prof. Dogan Paula-Odille Premiul I 
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Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea de învățământ Nume și prenume 
profesor Religie 

Premiul obținut 

10 
Petercă C. 

Marcos 
a VII-a Școala Gimnazială Gherăești Prof. Mătălică Paula Premiul al II-lea 

11 
Ciobanu I. Alma - 

Mariana 
a XII-a 

Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", 
Comuna Săbăoani 

Prof. Antoci  Genoveva   Premiul al III-lea 

12 Mihăică I. Monica a V-a Școala Profesională Adjudeni Prof. Dumea Angela Menţiune 

13 
Andrei C. Maria 

Sidonia 
a VI-a Școala Gimnazială Gherăești Prof. Mătălică Paula Menţiune 

14 
Petrişor M. 

Simina 
a VIII- 

a 
Școala Gimnazială Tămășeni Prof. Andrici Maria Menţiune 

15 Andro C. Alessia a IX-a 
Liceul Teologic Romano - Catolic  

“Sfântul Francisc de Assisi” Roman 
Prof. Pal Irimia Romica Menţiune 

Cultul Romano-Catolic, Licee teologice, Iași, 27 aprilie – 1 mai 2022 

16 Feraru E.Denis a XI-a 
Liceul Teologic Romano - Catolic  

“Sfântul Francisc de Assisi” Roman 
Prof. Pal Irimia Romica 

 
Premiul al III-lea 

Cultură și spiritualitate românească, clasele V-VIII 

17 
Nemțanu Ș. 

Maria 
a VI-a Școala Gimnazială Domnească Târgu-

Neamț 
 Premiul special 

18 
Vătăjelu Maria 

Alessia 
a VII-a Școala Gimnazială Nr. 5 Piatra-Neamț  Premiul al III-lea 

 
Tofan Ingrid a VIII-a Școala Gimnazială Nr. 5 Piatra-Neamț  Premiul special 

Cultură și spiritualitate românească, clasele IX-XII 

19 
Filioreanu D.G. 

Diana-Georgiana 
a IX-a Colegiul Național Ștefan cel Mare,Târgu 

Neamț 
 Premiul I 

20 
Faraoanu G. 
Flavio-Vlăduț 

a X-a Colegiul Național Roman VodăRoman 
 Menţiune 

21 
Roșu G. Daria-

Ioana 
a XI-a Colegiul Național Roman VodăRoman 

 Menţiune 

22 
Alistar F. 
Ecaterina 

a XII-a Colegiul Național Ștefan cel MareTârgu 
Neamț 

 Premiul special 

 

Olimpiada națională de - Arte plastice 

Nr.crt. Nume/prenume 
elev 

Clasa 
 

Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

1 Horneț Florin,  XI Țârdea Dan și 
Grădinaru Oana 

Iuliana 

Seminarul Teologic 
Ortodox „Veniamin 

Costachi“, sat Mănăstirea 
Neamţ 

Premiul I  
Olimpiada Națională de Arte 

Vizuale , Arhitectură și Istoria Artei 

2 Ungureanu 
Nicolae 

XII Țârdea Dan și 
Grădinaru Oana 

Iuliana 

Seminarul Teologic 
Ortodox „Veniamin 

Costachi“, sat Mănăstirea 
Neamţ 

Premiul I  
Olimpiada Națională de Arte 

Vizuale , Arhitectură și Istoria Artei 
secțiunea  Pictură de icoană 

3 Morțe Miruna  XII  Liceul de Arte „Victor 
Brauner” 

MENȚIUNE 
Olimpiada Națională de Arte 

Vizuale , Arhitectură și Istoria Artei 

4 Antal Teodora XI Dănilă Corina Liceul de Arte „Victor 
Brauner” 

Premiul al II-lea 
Olimpiada Națională de Arte 

Vizuale , Arhitectură și Istoria Artei 
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Educație muzicală specializată 
pentru disciplina educație muzicală specializată 

Nr.crt. Nume/prenume 
elev 

Clasa 
 

Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

1.  Țăranu George VIII Prof. Anghel 
Mariana 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

MENȚIUNE 
Olimpiada națională de interpretare 
vocală, instrumentală și studii 
teoretice muzicale, clasele III-VIII, 
Deva 2022 
Premiul I Finalist 
Concursul național de interpretare 
instrumentală „Lira de aur” Suceava 

2.  Bonciu Rares 
Marian 

XII Prof. Cristina Ilie 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

MENȚIUNE 
Olimpiada națională de interpretare 
vocală, instrumentală și studii 
teoretice muzicale, clasele IX-XII, 
Timișoara 2022 
Premiul I și 
Premiul Special al Juriului 
Concursul Național Primăvara artelor 

3.  Barcan Maria 
Evelina 

XII Prof. Narcisa Elena 
Pavel 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul I -100 P  
Olimpiada națională de interpretare 
vocală, instrumentală și studii 
teoretice muzicale, clasele IX-XII, 
Timișoara 2022 
Premiul I de Excelență a 
Concursului „Primăvara 
Artelor” și Premiul Special al 
Juriului 
Concursul Național Primăvara artelor 
Premiul I - FINALIST 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

4.  Adămoae Elvis 
Gabriel 

XI Prof. Narcisa Elena 
Pavel 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al III-lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

5.  Lica Flaviana X Prof. Narcisa Elena 
Pavel 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul I și Premiul 
Special al Juriului 
Concursul Național Primăvara artelor 
Premiul I 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

6.  Vamanu 
Alessandra 

XI Prof. Narcisa Elena 
Pavel 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al II-lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

7.  Corfu Elena 
Daniela 

XI Prof. Olguța Elena 
Toma 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

MENȚIUNE 
Olimpiada națională de interpretare 
vocală, instrumentală și studii 
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Nr.crt. Nume/prenume 
elev 

Clasa 
 

Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

teoretice muzicale, clasele IX-XII, 
Timișoara 2022 
Premiul I 
de Excelență a Concursului 
„Primăvara Artelor” 

8.  Ariton Georgiana 
Luiza 

IX TOMA OLGUȚA 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul I  
Concursul Național primăvara artelor 

9.  Tărniceru Maria 
Ecaterina 

IX TOMA OLGUȚA 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al II-lea  
 Concursul Național 
 Primăvaraartelor 

10.  Borcea Roberta x TOMA OLGUȚA 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul I și Premiul 
Special al Juriului  
 Concursul Național  
Primăvara artelor 

11.  Apetrei Ștefan 
Viorel 

x TOMA OLGUȚA 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul I  
Concursul Național Primăvara artelor 

12.  Ioaniche Anastasia XI Toma 
OlguțaCorepetitor 
prof. Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al II-lea  
Concursul Național PRIMĂVARA 
ARTELOR 

13.  Amariței Adrian 
Florin 

XII Prof. Sidor Rusu Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al II-lea  
Olimpiada națională de interpretare 
vocală, instrumentală și studii 
teoretice muzicale, clasele IX-XII, 
Timișoara 2022 
Premiul al II-lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

14.  Măriuță Tudor 
Alexandru 

VIII Sidor Rusu Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al III lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

15.  Cozma Ștefan X Sidor Rusu Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al III lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

16.  Hulpașu Andrei X Sidor Rusu Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al III lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

17.  Pădure Elvis  XI Sidor Rusu Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al II lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

18.  Vinca Pavel XI Sidor Rusu Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al II lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 
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Nr.crt. Nume/prenume 
elev 

Clasa 
 

Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

19.  Bădiță Dragos 
Damian 

XII Sidor Rusu Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al III lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

20.  Asmarandei Alessia 
Ștefania 

IV Anca Luminița 
Macavei 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al III-lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

21.  Nechita Delia I Luminița Macavei 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al III-lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

22.  Negreanu Sara 
Nadia 

II Anca Luminița 
 Macavei corepetitor 
Prof. Ana- Maria 
Lupchian 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

MENȚIUNE 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

23.  Archip Melisa Ioana III Anca Luminița 
Macavei 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

MENȚIUNE 
 Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 
 

24.  Petrea Theodor XI Mihaela Bucătaru Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul I 
Concursul Național de Interpretare 
Instrumentală „Lira de aur” Suceava 

25.  Bradu Laura Maria IX Alexandra Costin 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al II-lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 
Premiul I 
Concursul Național Primăvara artelor 

26.  Tataru Denisa-
Ionela  

X Costin Alexandra  
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al III-lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 
Premiul al II-lea 
Concursul Național Primăvara artelor 

27.  Bărbieru Georgiana XI Azaharioaei Petru  
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul I 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

28.  Botez Boroianu XI Stoica Iulian Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al II-lea 
Concursul Național De Interpretare 
Instrumentală „Lira de aur” Suceava 

29.  Cipolletta Chiara XI Stoica Iulian Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al III-lea C Concursul 
Național de Interpretare 
Instrumentală „Lira de aur” Suceava 

30.  Beșu Matei VII Maricel Andrei 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al III-lea 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 
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Nr.crt. Nume/prenume 
elev 

Clasa 
 

Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

31.  Romila Petru X MARICEL ANDREI 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al III-lea Concursul 
internațional de interpretare muzicală 
„Emanuel Elenescu” 

32.  Gârțu Iulia VIII Onțanu Cătălin 
Adelin 
Corepetitor prof. 
Rudichi Daniel 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al III-lea 
Concursul Național De Interpretare 
Instrumentală „Lira de aur” Suceava 
Premiul  al II-lea  
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

33.  Munteanu  Ștefana VI Onțanu Cătălin 
Adelin 
Corepetitor prof. 
Rudichi Daniel 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul I 
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

34.  Hogea Ana 
Smaranda 

VII Onțanu Cătălin 
Adelin 
Corepetitor prof. 
Rudichi Daniel 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul  al II-lea  
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

35.  Gârțu Daria VIII Onțanu Cătălin 
Adelin 
Corepetitor prof. 
Rudichi Daniel 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul  al II-lea Concursul 
internațional de interpretare muzicală 
„Emanuel Elenescu” 

36.  Melinte Sabina VIII Stroici Lucreția 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul  al III-lea  
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

37.  Turcu Corina VIII Stroici Lucreția 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul I  
Concursul internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 
Elenescu” 

38.  Ionică Ana Bianca VIII Teodor Cataramă 
Corepetitor prof. 
Adrian Stroici 
 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul  al II-lea Concursul 
internațional de interpretare muzicală 
„Emanuel Elenescu” 

39.  Apetrei Antonia,  I Cristina-Ioana 
Ciobanu 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul I Concursul Național 
Primăvara artelor 

40.  Shirkey Nicole,  III Cristina-Ioana 
Ciobanu 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul I Concursul Național 
Primăvara artelor 

41.  Sotir Rareș IV Cristina-Ioana 
Ciobanu 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul I Concursul Național 
Primăvara artelor 

42.  Borșa Ștefan III Cristina-Ioana 
Ciobanu 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul  al II-lea  
Concursul Național  
Primăvara artelor 

43.  Vâlvăroiu Potlog 
Laurențiu 

II Cristina-Ioana 
Ciobanu 

Liceul de Arte 
„Victor Brauner” 
Piatra Neamț 

Premiul al III-lea  
Concursul Național  
Primăvara artelor 

 

Trompetă / Acordeon / Nai / Pian 
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Nr. 
crt 

Nume/prenume elev Clasa 
 

Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul obținut 

1. Prisecaru Dragoș 
 
trompetă 

VII Zamă Iulian Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache” Roman 

Premiul II  
Concurs National  
Primăvara artelor 

2. Zamă Mihăiță 
 
acordeon 

VI Sidor Rusu Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache” Roman 

Premiul I  
Concurs NationalâPrimăvara 
artelor 

3. Zamă Mihăiță 
 
acordeon 

VI Sidor Rusu Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache” Roman 

Premiul III  
Concurs Internațional „Emanuel 
Elenescu” 

4. Panaite Bianca  
 
flaut 

VI Moise 
Liviu 

Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache” Roman 

Premiu III  
Concurs Internațional „Emanuel 
Elenescu” 

5. Trifan Rareș 
 
clarinet 

VIII Duca 
Cezar 

Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache” Roman 

Premiul III  
Concurs Internațional „Emanuel 
Elenescu” 

6. Lefter Mario 
 
clarinet 

VII Duca 
Cezar 

Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache” Roman 

Premiul III  
Concurs Internațional „Emanuel 
Elenescu” 

7. Calfa Federico 
 
clarinet 

VI Duca 
Cezar 

Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache” Roman 

Mențiune  
Concurs Internațional „Emanuel 
Elenescu” 

8. Prisecaru Dragoș 
 
trompetă 

VII Zamă Iulian Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache” Roman 

Premiul III  
Concurs Internațional „Emanuel 
Elenescu” 

9. Iliescu Denis 
 
trompetă 

VI Zamă Iulian Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache” Roman 

Premiul III  
Concurs Internațional „Emanuel 
Elenescu” 

10. Neculai Alexandra 
Sopfia 
nai 

VI Coşofreţ 
Alexandra 

Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache” Roman 

Mențiune  
Concurs Internațional „Emanuel 
Elenescu” 

11. Puiu Bianca 
 
nai 

VII Coşofreţ 
Alexandra 

Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache” Roman 

Mențiune  
Concurs Internațional „Emanuel 
Elenescu” 

12. Dorcu Emanuel  
 
pian 

V Alexandru 
Ivona 
Mirela 

Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache” Roman 

Premiu Special  
Concurs National 
„Margareta Sterian” 

 

Artă textilă 
Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Domeniul 
de 

concurs 

Profesor 
îndrumător 

Titlul concursului Premiul 
obținut 

1 Gal Cosmin Artă Miron Cristina Învingător prin artă-internațional/ 
Rep.Moldova 

I 

2 Pal Iolanda Artă Miron Cristina Învingător prin artă-internațional/ 
Rep.Moldova 

II 

3 Văcaru Ana Maria Artă Miron Cristina Învingător prin artă-internațional/ 
Rep.Moldova 

II 

4 Lucaci Bianca Artă Miron Cristina Învingător prin artă-internațional/ 
Rep.Moldova 

II 

 

Concursul Național MADE FOR EUROPE, 2022 
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Nr.crt. Nume/prenume elev Clasa 
 

Profesor 
îndrumător 

Unitatea școlară Premiul 
obținut 

1. Chelaru Larisa-Georgiana a XII-a Lostun Petruța Colegiul National „Calistrat 
Hogaș” Piatra-Neamt 

II 

2. Olaru Denis Nicolae a X-a Stan Mihaela Colegiul Tehnic „Petru Poni” 
Roman 

III 

 
 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ŞI GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII DEZBAT” 
secțiunea „AVANSAȚI” – echipajul de mai jos a obținut premiul al III-lea 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume 
elev 

Clasa 
 

Profesor îndrumător Unitatea școlară Premiul obținut 

1. Stahie Emma a XII-a Iordăchescu Lucian Colegiul Național „Petru 
Rareș” Piatra-Neamț 

Premiul al III-lea 

2. Sandu Codrin a XII-a Iordăchescu Lucian Colegiul Național „Petru 
Rareș” Piatra-Neamț 

Premiul al III-lea 

3. Cojocaru Petru-
Adelin 

a XI-a Prisacaru Roxana Colegiul Național „Roman-
Vodă” Roman 

Premiul al III-lea 

 

Individual 
Nr.crt. Nume/prenume 

elev 
Clasa 

 
Profesor 

îndrumător 
Unitatea școlară Premiul obținut 

secțiunea „ÎNCEPĂTORI” 

1. Popa Ioana a XI-a Negru Teodor Colegiul Național „Petru Rareș” 
Piatra-Neamț 

Premiul al II-lea 

2. Maxim Aida-Elena a X-a Iftime Cristina Colegiul Național de Informatică 
Piatra-Neamț 

Mențiune 

3. Dîscă-Lucaci 
Alexandru 

a XI-a Popa Elena-
Brîndușa 

Colegiul Național „Roman-Vodă” 
Roman 

Mențiune 

4. Magdalina Matei a X-a Negru Elena-
Daniela 

Colegiul Național „Petru Rareș” 
Piatra-Neamț 

Mențiune 

secțiunea „AVANSAȚI” 

1. STAHIE EMMA a XII-a Iordăchescu 
Lucian 

Colegiul Național „Petru Rareș” 
Piatra-Neamț 

Mențiune 

 

Ecoturism/ Dans popular 
Nr.  
crt. 

Nume/prenume elev Domeniul de studiu Profesor 
îndrumător 

Titlul concursului Premiul 
obținut 

1. Ansamblul Folcloric Nemțenii 
Clasele IX - XII 

Ecoturism/Dans 
popular 

Gîtlan Dănică Festivalul Internațional de 
dans Prietenia Vaslui 

I 

2. Ansamblul Folcloric Plăeșii 
din Tg Neamț 
Clasele V-VIII 

Ecoturism/Dans 
popular 

Gîtlan Dănică Festivalul Internațional de 
dans Prietenia Vaslui 

I 

3. Ansamblul Folcloric Nemțenii 
Clasele IX - XII 

Ecoturism/Dans 
popular 

Gîtlan Dănică Festivalul Internațional de 
Folclor pentru copii și 
tineret Cătălina - Iași 

III 

 

Educație tehnologică și aplicații practice 

Nr. crt. 
Nume/prenume 

elev 
Clasa Profesor îndrumător Unitatea școlară 

Premiul 
obținut 
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1. 
Hanganu V. D. 
Daria-Ioana 

VI Grăjdeanu Cristina 
Școala Gimnazială "Vasile 
Alecsandri", Municipiul Roman 

Mențiune 

 

”Tehnologii”-domeniul Construcții, instalații și lucrări publice 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa Profesori îndrumători Unitatea școlară 
Premiul 
obținut 

1. Ciobanu I. Leonard XI 
Ploșniță Traian, Bulgagiu 
Eugen, Ifrim Cătălin 

Liceul Tehnologic "Sfântul Ioan De 
La Salle", Sat Pildești, Comuna 
Cordun 

I 

2. Mihăeș I. Ionuț Antonio XII 
Deaconu Iolanda, Hurjui 
Mirela 

Colegiul Tehnic ”Petru Poni”, 
Municipiul Rom 

I 

 

,,Tehnologii”-domeniul Economic, administrativ, comerț 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa Profesori îndrumători Unitatea școlară Premiul obținut 

1. 
Bonteanu J. P. Iulia - 
Diana 

XII 
Banu Oana, Butnaciuc Elena, 
Ciobănucă Liliana 

Liceul Economic "Alexandru 
Ioan Cuza", Municipiul Piatra-
Neamț 

Mențiune 

„Tehnologii”-domeniul Electric, electrotehnic, electromecanic 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa Profesori îndrumători Unitatea școlară Premiul obținut 

1. Oprea A. David Rafael XI 
Ploșniță Lăcrămioara, 
Ungureanu Marelena,  
Tutu Mihai 

Liceul Tehnologic ”Vasile Sav”, 
Municipiul Roman 

II 

2. 
Barticel G. Denis 
Andrei 

XII 
Ploșniță Lăcrămioara, 
Ungureanu Marelena, 
Răucescu Monica 

Liceul Tehnologic ”Vasile Sav”, 
Municipiul Roman 

III 

 

„Tehnologii”-domeniul Electronică, automatizări, telecomunicații 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa Profesor îndrumător Unitatea școlară Premiul obținut 

1. Bistriceanu I. Teodor XI Sauciuc Gheorghe 
Liceul ”Vasile Conta”,Orașul 
Târgu Neamț 

Mențiune 

 

„Tehnologii”-domeniul Mecanică 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa Profesori îndrumători Unitatea școlară Premiul obținut 

1. Timișescu I. Ioan XII 
Iftime Iulian, Iftime Mihaela, 
Solomia Mihaela 

Colegiul Tehnic ”Ion Creangă”, 
Orașul Târgu Neamț 

II 

 

„Tehnologii”-domeniul Protecția mediului 
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Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa Profesori îndrumători Unitatea școlară Premiul obținut 

1. Chicoșu I. Iulian Dănuț XI 
Niță Maricica,  
Gavril Paraschiva, Dascălu 
Elena Gabriela 

Colegiul Tehnic ”Petru Poni”, 
Municipiul Roman 

III 

2. 
Savin C. Diana-
Andreea 

XII 
Gavril Paraschiva, Mitrea 
Iulia, Dascălu Elena Gabriela 

Colegiul Tehnic ”Petru Poni”, 
Municipiul Roman 

I 

 

„Tehnologii”-domeniul Turism și alimentație 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa Profesori îndrumători Unitatea școlară Premiul obținut 

1. 
Zamă I.  Diana - 
Roxana 

XI 

Dobrea Mihaela, Buruiană 
Gianina, Apetrei Cristina, 
Butnaciuc Elena, Rugină 
Paula-Delia, Iosub Claudia 

Liceul Economic 
"Alexandru Ioan Cuza", 
Municipiul Piatra-Neamț 

II 

 

Lista elevilor care au obținut premii naționale 
la Concursul pe meserii - calificarea profesională Bucătar 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa Profesori îndrumători Unitatea școlară 
Premiul 
obținut 

1. Chiuariu G. Mihaela XI 

Rusu Micșunica, Dochița Elena, Popa 
Cristina, Amariei Maria,  
Nistor Magdalena, Gheorghiu Mihaela, 
Iosub Claudia 

Liceul Economic 
"Alexandru Ioan Cuza", 
Municipiul Piatra-
Neamț 

II 

 

Concursul pe meserii - calificarea profesională Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume elev Clasa Profesori îndrumători Unitatea școlară 
Premiul 
obținut 

1. 
Munteanu V. Maria-
Alexandra 

XI 
Sava Ana, Bițeanu Anișoara, Regepi 
Georgeta 

Liceul Economic 
"Alexandru Ioan Cuza", 
Municipiul Piatra-Neamț 

Mențiune 
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ANEXA NR. 2 
Activitatea CCD Neamț 

 
Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar, an școlar 2021-2022 

Programe de formare cu furnizor casa corpului didactic, acreditate de Ministerul Educației 

 
Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de Ministerul Educației şi derulate prin CCD 

Furnizorul 
programului 

acreditat 
Denumirea programului 

Nr. deciziei 
de acreditare 

Nr. 
credite 

Nr. 
participanţi 

CCD Botoșani CRED-Curriculum relevant educație 
deschisă pentru toți, OME 
3997/14.05.2019 

In cadrul proiectului 
POCU CRED 

30 220 

   Total 220 

 
Programe de formare continuă organizate prin casa corpului didactic la solicitarea direcțiilor de specialitate 

din Ministerul Educației 

Denumirea programului 
Nr. deciziei de 

acreditare 
Nr.  credite 

Nr. 
participanţi 

Integrare/reintegrare școlară prin programul ADȘ, 89 ore, 22 credite, 3737/27.04.2021 22 0 

Strategii inovative în programul A doua șansă, 89 ore, 22 credite, 
OM nr. 3737/27.04.2021 

3737/27.04.2021 22 98 

Activități caracteristice orelor de consiliere în cadrul programului 
ADȘ, 89 ore, 22 credite, OM nr. 3737/27.04.2021 

3737/27.04.2021 22 50 

Integrarea tehnologiilor IT în procesul didactic, 60 ore, 15 credite, 
OM 4618/11.08.2021 

4618/11.08.2021 15 0 

Total programe  Total 
participanți 

148 

Nr. 
crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata 
Nr. 

cursanţi 

1.  Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul 
primar pentru clasa pregătitoare 

Cadrele didactice din 
învăţământul primar pentru 
clasa pregătitoare 

16  38 

2.  Metodist al IȘJ Neamț Profesori 16 24 

3.  

Definitivat 2022 

Cadre didactice din 
învățământul preuniversitar  
înscrise la examenul de  
definitivare în învățământ în 
anul școlar curent 

16 90 

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 31 

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 31 

6.  Dezvoltarea competenţelor de evaluare a lucrărilor scrise din 
cadrul examenului național de definitivare în învățământul 

Personal de conducere, 
îndrumare și control 

16  84 
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Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată de Ministerul Educației 

Nr. 
crt. 

Teme din 
categoria   

Denumire program Durata Nr. 
cursanţi 

1.  DIDACTICA SPECIALITĂŢII   

2.  1.  Jocul didactic – coordonată a educaţiei contemporane 24 45 

3.  
2.  

Dezvoltarea capacității de cercetare la vârsta preșcolară prin procesul 
de experimentare 

24 34 

4.  3.  Învăţarea eficientă prin metode interactive   24 136 

5.  4.  Evaluarea școlară. Evaluarea rezultatelor  învățării 24 72 

6.  5.  Managementul curriculum-ului la decizia școlii 24 70 

7.  6.  Astronomie - curs practic 24 32 

8.  7.  Dirigenția și rolul dirigintelui în educație 24 136 

9.  8.  Creșterea randamentului școlar prin jocul didactic matematic 24 28 

10.  9.  Experiențe atractive de învățare 24 24 

11.  10.  Rolul și importanța manualelor școlare în învățământul primar 24 28 

12.  3. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL   

13.  11.  Management didactic pentru învățământul preuniversitar 24 35 

14.  
12.  

Management strategic. Management de risc pentru sistemul de 
învățământ 

24 28 

15.  13.  Perspective privind managementul organizațional 24 61 

16.  14.  Metode și strategii pentru managementul clasei de elevi 24 28 

17.  15.  Modelele de asigurare a calităţii în educaţie 24 144 

18.  4. MANAGEMENT DE PROIECT   

19.  
16.  

De la proiectele E-Twinning la parteneriate strategice în programul 
Erasmus+ 

24 188 

20.  
17.  

Managementul proiectelor cu finanțare locală/ județeană/ națională/ 
europeană 

24 72 

21.  5. TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI   

22.  18.  Instrumente de lucru online- aplicațiile G-Suite For Education   24 131 

23.  
19.  

Crearea resurselor educaţionale cu ajutorul instrumentelor WEB 2.0 24 129 

24.  20.  Strategii de predare-învățare-evaluare online 24 129 

25.  
21.  

Competențele digitale și rolul lor în profesionalizarea carierei didactice 24 176 

26.  22.  Repere în educația digitală 24 62 

27.  23.  Metode inovative de predare-învățare-evaluare on-line 24 28 

28.  6.  EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ   

29.  
24.  

Metode inovative de promovare la clasă a educației pentru dezvoltare 
durabilă 

24 174 

30.  7.       EDUCAŢIE  PENTRU  EGALITATEA  DE  ŞANSE   

31.  25.  Prevenirea bullying-ului în școli 24 44 

Nr. 
crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata 
Nr. 

cursanţi 

preuniversitar  și a concursului național de ocupare a 
posturilor vacante 

Personal didactic din 
învățământul preuniversitar 

7.   Total  298  
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Nr. 
crt. 

Teme din 
categoria   

Denumire program Durata Nr. 
cursanţi 

32.  
26.  

Strategii  pentru  combaterea  abandonului  școlar în  învățământul 
preuniversitar 

24 39 
 

33.  27.  Integrarea copiilor cu deficiențe de  învățare 24 577 

34.  
8 . TEHNICI DOCUMENTARE ÎN C.D.I. 

  

35.  28.  Utilizarea eficientă a resurselor educaționale în C.D.I. 24 70 

36.   9 . EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ   

37.  29.  Repere ale educației interculturale 24 150 

38.  10.  ALTE PROGRAME   

39.  10.2  ALTE  PROGRAME – PSIHOPEDAGOGIE   

40.  
30.  

Competența emoțională în mediul școlar incluziv și metode de 
dezvoltare a acesteia 

24 319 

41.  31.  Strategii pentru prevenirea bullying-ului în școală 24 61 

42.  32.  Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală 24 64 

43.  33.  Persuasiunea prin imagini 24 37 

44.  34.  Managementul conflictului 24 144 

45.  35.  Abandonul și absenteismul în școală: prevenire şi intervenţie 24 28 

46.  36.  Dezvoltarea personală și comunicarea eficientă 24 72 

47.     10.3 ALTE PROGRAME - EDUCAŢIA ADULŢILOR   

48.  37.  Consilierea părinților 24 134 

49.  38.  A doua șansă 40 35 

50.  10.4   ALTE PROGRAME - LIMBI STRĂINE   

51.  39.  Limba engleză generală – nivel CECR A2-B1 24  

52.  40.  Curs de limba germană 24 27 

53.  

54.    10.5 ALTE PROGRAME - PENTRU PERSONALUL  DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR/ 
ADULŢI  DIN  AFARA  SISTEMULUI 

  

55.  
41.  

Managementul activității de secretariat în unitățile de învățământ 
preuniversitar 

24 32 

56.  42.  Contabilitatea instituțiilor publice în context european 24 72 

57.  
43.  

Formarea imaginii de sine a elevilor în procesul receptării textului 
literar 

24 50 

  Total 3945  

 
Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în 

învățământ 
 
 
 

 
Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la 

susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante; 

Nr. 
crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata Nr. 
cursanţi 

 Definitivat 2022 Cadre didactice înscrise la definitivat 16 90 

 Total programe 1   

Tema programului Grup ţintă Durata 
programului 

Nr. 
cursanţi 

Stagiu de formare pentru profesorii cu statut de suplinitor în 
vederea participării la susținerea concursului național de ocupare 
a posturilor vacante 

profesorii cu statut 
de suplinitor 

16  31 
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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; 

 
Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ preuniversitar din județ 

Activități de instruire/ formare a cadrelor didactice care au, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar 
din județ, atribuții privind formarea continuă și dezvoltarea profesională 

 
Programe/ Activităţi desfăşurate în mediul rural 

Localitatea Titlul 
programului 

Durata cursului Nr. participanţi 

Ceahlău Școala și comunitatea o echipă Părinți  35 

  Total participanți 35 

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.ore) 

Nr. 
participanţi 

Cost total 
** 

Cost 
ora/cursant*** 

Ceahlău Școala și comunitatea o 
echipă 

Părinți  6  35 0 0 

   Total 35   

 
 

Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale 

Total programe 1 Total 
participanți 

31 

Tema programului Grup ţintă Durata 
programului 

Nr. 
cursanţi 

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 

Tema activității de instruire/formare Locul desfășurării 
activității 

Durata 
 

Nr. 
participanți 

Bune practici în managementul proiectelor  Casa Corpului Didactic Neamț 4 ore 56 

 Total participanți 56  

Nr. 
crt. 

Tema activității de instruire/formare Locul 
desfășurării 

activității 

Durata 
 

Nr. 
participanți 

1.  Aplicarea Ordinului nr.  5967/2020 din 6 noiembrie 2020 pentru 
aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, 
recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile 

online 2 ore 96 

2.  Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și 
echivalare a creditelor profesionale transferabile (OME nr. 
5967/2020) 

C.C.D. Neamț 4 ore 25 

3.  Provocările contextului online/ e-learning. Avantaje și 
dezavantaje 

Online  
4 ore  

 
56 

   Total 
participanti  

177 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/ schimburi 

de experienţă 
Modul de desfășurare, fizic/online 

Nr. 
participanţi 

1.  Editura Alfa – 
noutăți editoriale 

Activitate metodica de  
promovarea editurii în rândul 
cadrelor didactice nemțene, 
realizare ppt de prezentare 
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-
content/uploads/2021/09/EDITUR
A_ALFA_NOUTATI_EDITORIALE
.pdf 

CCD Neamţ  si grupul WhatsApp  Bib 
CCD si bib Neamt 
 

43 

2.  Poezie 
românească: 
George Bacovia 
și George 
Coșbuc 

Activitate culturală: crearea de 
bibliografii  şi webgrafii tematice-
resurse pentru profesorii  de 
Limba română 
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-
content/uploads/2021/09/poezie_r
omaneasca__bacovia_cosbuc.pdf 

CCD Neamţ  si grupul WhatsApp  Bib 
CCD si bib Neamt 

43 

3.  Scriitori 
nemțeni: 
Dumitru Almaș 

Activitate  metodică:   crearea de 
webgrafii tematice-resurse pentru 
profesorii de Istorie 
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-
content/uploads/2021/09/webgrafi
e_Dumitru_Almas.pdf 

CCD Neamţ  si grupul WhatsApp  Bib 
CCD si bib Neamt 

43 

4.  Ziua 
Internaţională a 
Bibliotecilor 
Şcolare 22 
octombrie 

Activitate metodică de  promovare 
a activităților de biblioteca 
utilizând afișul, expoziție de afișe. 
Crearea unui ghid online 
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-
content/uploads/2021/01/GHID-
CU-EXEMPLE-DE-BUNE-
PRACTICI.pdf 

Școala Gimnazială Nr.1 Bicaz Chei 
Liceul ”Mihail Sadoveanu” Borca 
Şcoala Gimnaziala, Comuna Borleşti 
Școala Gimnazială, Comuna Gherăești 
Şcoala Gimnazială, Comuna Moldoveni 
Școala Gimnazială ,,Carmen Sylva”, 
Comuna Horia și 
structura Școala Gimnazială ,,Otilia 
Cazimir”, Sat Cotu-Vameș 
Scoala Gimnaziala, Comuna Ion 
Creanga 
Școala Profesională Oglinzi 
Colegiul Național de Informatică 
Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamț 
Școala Gimnazială Nr.2 Piatra-Neamț 
Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț 
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” 
Colegiul Tehnic„Gheorghe Cartianu” 
Piatra Neamț 
Scoala Gimnaziala nr. 1, sat Pildești 
Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman 
Colegiul Tehnic „Petru Poni”Roman 
Liceul cu Program Sportiv - corp A 
Școala Gimnazială ”Mihai 
Eminescu”Roman 
Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” 
Roman 
Școala de Artă ”Sergiu Celibidache” 
Roman 
Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav’’ Roman 
-Neamt 

52 

http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/09/EDITURA_ALFA_NOUTATI_EDITORIALE.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/09/EDITURA_ALFA_NOUTATI_EDITORIALE.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/09/EDITURA_ALFA_NOUTATI_EDITORIALE.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/09/EDITURA_ALFA_NOUTATI_EDITORIALE.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/09/poezie_romaneasca__bacovia_cosbuc.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/09/poezie_romaneasca__bacovia_cosbuc.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/09/poezie_romaneasca__bacovia_cosbuc.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/09/webgrafie_Dumitru_Almas.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/09/webgrafie_Dumitru_Almas.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/09/webgrafie_Dumitru_Almas.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/GHID-CU-EXEMPLE-DE-BUNE-PRACTICI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/GHID-CU-EXEMPLE-DE-BUNE-PRACTICI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/GHID-CU-EXEMPLE-DE-BUNE-PRACTICI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/GHID-CU-EXEMPLE-DE-BUNE-PRACTICI.pdf
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/ schimburi 

de experienţă 
Modul de desfășurare, fizic/online 

Nr. 
participanţi 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan 
Cuza” Roman, Județul Neamț 
Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, 
Roman 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 
Săbăoani, jud. Neamț 
Școala gimnazială „i.i. Mironescu”, 
Tazlău Mironescu 
Școala Gimnazială" Iulia Hălăucescu" 
Tarcău 
Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu 
Neamț 
Colegiul National „Stefan Cel Mare” tg. 
Neamt 
Colegiul Național “Ștefan Cel Mare”, 
corp b. 
Liceul ,,Vasile Conta” Târgu Neamț 
Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin 
Costachi”, m-rea Neamț 
Școala Gimnazială Comuna Bodești 
Școala Gimnazială, Comuna Hangu 
Centrul Școlar Pentru Educație 
Incluzivă 
Școala gimnazială nr. 1 Zănești 
Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac 
Nicolau Vânători Neamț 
Casa Corpului Didactic Mureș 
Liceul Tehnologic „Gh. Șincaiˮ Târgu 
Mureș 
Școala Gimnazială „Florea Bogdanˮ 
Reghin 
Școala Gimnazială „Friedrich Schillerˮ 
Târgu Mureș 
Școala gimnazială nr.7 Târgu Mureș 
Școala gimnazială „Serafim Duciuˮ 
Târgu Mureș 
Colegiul Național „Al. Papiu Ilarianˮ 
Târgu Mureș 
Școala Gimnazială „Romulus Gugaˮ 
Târgu Mureș 
Școala Gimnazială „Miron Neaguˮ 
Sighișoara 
Școala Gimnazială Iernut 
Liceul Tehnologic Nr.1 Luduș 
Colegiul Național Pedagogic „Mihai 
Eminescuˮ Târgu Mureș 
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanuˮ 
Târgu Mureș 
Școala gimnazială ,,dr. Bernady 
Gyorgy” din Tg. Mureș 
Liceul Teoretic „Lucian Blaga~ Reghin 

5.  Sarbatoritii lunii: Activitate  culturală: expoziţie CCD Neamţ  si grupul WhatsApp  Bib 43 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/ schimburi 

de experienţă 
Modul de desfășurare, fizic/online 

Nr. 
participanţi 

Mihail 
Sadoveanu, 
Vasile 
Voiculescu şi 
Liviu Rebreanu - 

tematică de carte, realizare 
bibliografie tematică și webgrafie- 
resurse pentru profesorii de Limba 
română -1-30 noiembrie 2021 
http://www.ccdneamt.ro/new/2021
/11/sarbatoritii-lunii-mihail-
sadoveanu-vasile-voiculescu-si-
liviu-rebreanu/ 

CCD si bib Neamt 
 

6.  Drepturile 
copilului în 
operele literare 
școlare 

Activitate metodică online 
asincron 

Casa Corpului Didactic Neamț grupul 
WhatsApp  Bib CCD si bib Neamt 
Casa Corpului Didactic Mureş 
Şcoala Gimnazială "Carmen Sylva" 
Horia si structura 
Şcoala Gimnazială "Otilia Cazimir"Cotu 
Vameș 
Şcoala Gimnazială comuna Ion 
Creangă 
Liceul Tehnologic Valea Ursului 
Şcoala Gimnazială "Gheorghe 
Pătrașcu" Buruienești 
Şcoala Gimnazială nr.1 Pildești 
Şcoala Gimnazială  comuna Gherăiești 
Școala Gimnazială „I.I. Mironescu”, 
Tazlău 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 
Săbăoani 
Liceul “Gh. Ruset Roznovanu” Roznov 
Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin 
Costachi”, M-Rea Neamț 
Școala Gimnazială Nr.2 Piatra-Neamț 
Școala Gimnazială „I. Gervescu” 
Săvinești 
Școala Gimnazială comuna Borlești 
Școala Gimnazială ” Ștefan cel Mare” 
Mastacăn Borlești 
Colegiul National „Stefan cel Mare” Tg. 
Neamt 
Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț 
Liceul Teologic Ortodox ”Sfinții Împărați 
Constantin și Elena” Piatra Neamț 
Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman 
Colegiul Național ”Roman Vodă” 
Roman 

21 

7.  1 Decembrie -
Ziua Națională a 
României 

Activitate metodică online 
asincron 
 

Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Piatra 
Neamț 
Liceul Teologic Ortodox ”Sfinții Împărați 
Constantin și Elena” Piatra Neamț 
Şcoala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț 
Şcoala Gimnazială nr.3 Piatra  Neamţ 
Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț 
Școala Gimnazială nr. 8  Piatra Neamț 
Școala Gimnazială ”Nicu Albu”  Piatra 

35 

http://www.ccdneamt.ro/new/2021/11/sarbatoritii-lunii-mihail-sadoveanu-vasile-voiculescu-si-liviu-rebreanu/
http://www.ccdneamt.ro/new/2021/11/sarbatoritii-lunii-mihail-sadoveanu-vasile-voiculescu-si-liviu-rebreanu/
http://www.ccdneamt.ro/new/2021/11/sarbatoritii-lunii-mihail-sadoveanu-vasile-voiculescu-si-liviu-rebreanu/
http://www.ccdneamt.ro/new/2021/11/sarbatoritii-lunii-mihail-sadoveanu-vasile-voiculescu-si-liviu-rebreanu/
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/ schimburi 

de experienţă 
Modul de desfășurare, fizic/online 

Nr. 
participanţi 

Neamț 
Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” 
Piatra Neamț 
Liceul  Tehnologic " Vasile Conta 
Tg.Neamț 
Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac 
Nicolau” Vînători Neamț 
Liceul Cu Program Sportiv Piatra 
Neamț 
Liceul Tehnologic ”Vasile Sav'' Roman 
Liceul Cu Program Sportiv Roman 
Şcoala Gimnazială comuna Ion 
Creangă 
Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” 
Piatra Neamț 
Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” 
Piatra Neamț 
Liceul "Carol I" Bicaz 
Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman 
Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" 
Piatra-Neamţ 
Școala Gimnazială „I.I. Mironescu”, 
Tazlău 
Şcoala Gimnazială nr.1 Pildești 
Colegiul Național ”Roman Vodă” 
Roman 
Colegiul National „Stefan cel Mare” Tg. 
Neamt 
Liceul “Gh. Ruset Roznovanu” Roznov 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 
Săbăoani 
Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” 
Tg.Neamț 
Școala Gimnazială ”Iulia 
Hălăucescu”Tarcau 
Școala Gimnazială ”Calistrat Hogaș” 
Roman 
Școala Gimnazială ”Ion Creangă” 
Tg.Neamț 
Şcoala Gimnazială Regina Maria Bicaz 
Liceul Tehnologic "Ion Creangă" Pipirig 
Școala Gimnazială  comuna Borlesti 
Școala Gimnazială ”Ștefan Cel Mare” 
Mastacăn, Borlesti 
Liceul "Mihail Sadoveanu", Borca 
Colegiul National de Informatica Piatra 
Neamt 

8.  Colinde, colinde Activitate culturală online asincron 
Realizare de webgrafii tematice  - 
prezentate online 
Cu sprijinul  grupului WhatsApp 
Bib CCD  si  bib Neamț 

CCD si bib Neamt 43 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/ schimburi 

de experienţă 
Modul de desfășurare, fizic/online 

Nr. 
participanţi 

în perioada 8-21 decembrie 2021 

9.  Prietenii  lui 
Eminescu- 

Organizează activitatea metodico-
științifică 
14 decembrie 2021-19 ianuarie 
2022 

Școala Gimnazială Comuna Borlești,  
Liceul   "Gh.Ruset Roznovanu" 
Roznov,   Școala Gimnazială ”I.I. 
Mironescu” Tazlău,  Școala Gimnazială 
”I. Gervescu” Săvinești 
Școala Gimnazială ”Iulia Hălăucescu” 
Tarcău, Școala Gimnazială, Comuna 
Gherăești 
Scoala Gimnaziala nr. 1 Pildesti 
Liceul Tehnologic ”Vasile Sav'' Roman , 
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" 
Săbăoani , Seminarul Teologic Ortodox 
”Veniamin Costachi”  Vînători Neamț, 
Liceul Carol I Bicaz, 
Şcoala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamţ, 
Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” 
Tg.Neamț, Colegiul Național ”Gheorghe 
Asachi” Piatra Neamț, , Școala 
Gimnazială ”Elena Cuza” Piatra Neamț, 
Școala Gimnazială Com. Ion Creangă,  
Școala Gimnazială ,,Carmen Sylva" 
Horia,  Liceul Cu Program Sportiv 
Roman, 
Liceul  " Vasile Conta " Tîrgu Neamţ, 
Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" 
Piatra-Neamţ, Liceul Teologic ”Episcop 
Melchisedec” Roman 
Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac 
Nicolau” Vânători Neamț , Colegiul 
Național ”Roman Vodă” Roman, 
Liceul ”Mihail Sadoveanu” Borca, 
Școala gimnazială nr. 5 Piatra Neamț, 
Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman, 
Liceul Tehnologic "Ion Creangă" Pipirig, 
Școala gimnazială nr. 3 Piatra Neamț 
Şcoala Gimnazială ”Regina Maria” 
Bicaz,  Liceul cu Program Sportiv 
Piatra-Neamţ, 
Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Impărați 
Constantin Si Elena” Piatra-Neamţ, 
Școala Profesională Adjudeni 

32 

10.  24 Ianuarie 
Unirea 
Principatelor 
Române 

organizează activitatea culturala 
21-31 ianuarie 2022 online 
crearea de webgrafii tematice-
resurse pentru profesorii  de 
Istorie 
cu sprijinul grupului de WhatsApp 
Bib CCD si Bib Neamt 

Casa Corpului Didactic Neamț 43 

11.  Opera lui 
Caragiale 
transpusa in 

activitatea metodico-științifică Colegiul Naţional "Roman Vodă" 
Roman , Colegiul Tehnic ”Miron Costin” 
Roman, 

14 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/ schimburi 

de experienţă 
Modul de desfășurare, fizic/online 

Nr. 
participanţi 

limbaj plastic Colegiul Tehnic ”Petru Poni”  Roman, 
Liceul cu Program Sportiv  Roman  ,  
Liceul cu Program Sportiv – Structura  
Scoala Gimnaziala "Roman Musat"  
Roman,  Liceul cu Program Sportiv – 
Structura ”Petru Rareș”, Școala 
Gimnazială ”Calistrat Hogaș” Roman,  
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"  
Roman,  Scoala de Arta Sergiu 
Celibidache  Roman,  Școala 
Gimnazială "Vasile Alecsandri" Roman,  
Liceul Tehnologic ”Vasile Sav'' Roman,  
Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan 
Cuza"  Roman,  Liceul Teoretic ”Vasile 
Alecsandri” Săbăoani 
Liceul Tehnologic Adjudeni 

12.  In memoriam : 
Constantin 
Brâncuși 

Activitate metodică Casa Corpului Didactic  Neamţ 
Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” 
Tg.Neamț,  Colegiul Național ”Ștefan 
Cel Mare”Tg.Neamț, 
Școala Gimnazială Domnească 
”Grigore Ghica Vodă” Tg.Neamț,  Liceul  
Tehnologic " Vasile Conta " Tg.Neamț, 
Școala Gimnazială ”Ion Creangă” , 
Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin 
Costachi”Vânători Neamț,  Liceul 
Tehnologic Oglinzi,  Liceul Tehnologic 
comuna Petricani,  Liceul Tehnologic 
„Ion Creangă” Pipirig, Liceul Carol I 
Bicaz, Școala gimnazială  ”Regina 
Maria” Bicaz 
 

12 

13.  Citește și tu! - 
activitate de 
atragere a 
elevilor către 
lectură prin 
lecturi 
fragmentare din 
opera Elenei 
Farago și a 
Otiliei Cazimir- 
22 februarie 
2022 

Activitate  culturală Liceul "Mihail Sadoveanu", Borca, 
Școala Gimnazială ”Vasile Mitru” 
Tașca,  Școala Gimnazială ”Iulia 
Halaucescu” Tarcau și grupul 
WhatsApp  Bib CCD si bib Neamt 
 

53 

14.  Lectura imaginii, 
imaginea 
lecturii, în cadrul 
acțiunii  Ziua 
națională a 
lecturii 
Data și ora 
derulării: marți, 

activitatea  metodică Casa Corpului Didactic Neamț și 
Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” 
Piatra Neamț   și grupul WhatsApp  Bib 
CCD si bib Neamt 

30 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/ schimburi 

de experienţă 
Modul de desfășurare, fizic/online 

Nr. 
participanţi 

15 februarie 
2022, 
 

15.  Scriitori 
nemțeni: Ion 
Creangă 

Activitate metodico-științifică 
-21 februarie-8 martie 2022 
la biblioteca CCD Neamț si  on 
line 
pe grupul WhatsApp  Bib CCD si 
bib Neamt 

Casa Corpului Didactic Neamț 
Liceul Economic-”Alexandru Ioan Cuza”  
Piatra Neamț, 
Colegiul National de Informatică Piatra 
Neamț, 
Liceul Cu Program Sportiv Piatra 
Neamţ,  Colegiul Naţional ”Petru Rareş” 
Piatra Neamț, 
Colegiul  Tehnologic ”Spiru Haret” 
Piatra Neamț,   Colegiul Național 
”Calistrat Hogaș” Piatra Neamț, Liceul 
De Arte "Victor Brauner" Piatra Neamț 

53 

16.  Ziua 
internațională 
a poeziei 
Scrisoare către 
scriitorul 
preferat- 
2 aprilie ziua 
internaţională a 
cărţii pentru 
copii şi tineret 

activitatea culturală -21-31 martie 
2022 
activitatea metodică 
 

CCD Neamţ  și grupul WhatsApp  Bib 
CCD si bib Neamt 
Casa Corpului Didactic Neamţ, Şcoala 
Gimnazială „Elena Cuza” Piatra Neamţ, 
Scoala gimnaziala nr. 1, sat Pildești, 
Liceul   "Gh. Ruset Roznovanu" 
Roznov, 
Colegiul  Tehnologic ”Spiru Haret” 
Piatra Neamț, Şcoala Gimnazială  nr. 2 
Piatra Neamţ , Liceul Tehnologic 
,,Vasile Sav’’ Roman , Școala 
Gimnazială " Iulia Hălăucescu" Tarcău, 
Școala gimnazială ”I. Gervescu” 
Săvinești, Seminarul Teologic Ortodox 
”Veniamin Costachi”, M-rea Neamț, 
Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaș”  
Roman, Liceul Cu Program Sportiv 
Roman, Şcoala Gimnaziala, Comuna 
Borleşti, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 
Târgu Neamț, Liceul ,,Vasile Conta” 
Târgu Neamț, Liceul Teologic Ortodox 
”Sfinții Împărați Constantin Și Elena” 
Piatra Neamț , Colegiul Tehnic 
"Gheorghe Cartianu" Piatra-Neamţ , 
Școala Gimnazială „I.I. Mironescu”, 
Tazlău, Liceul Tehnologic ”Arhimandrit 
Chiriac Nicolau” Vînători Neamț, Liceul 
"Carol I" Bicaz 
Școala Gimnazială " Carmen Sylva"  
Horia 
Şcoala gimnazială  nr. 5 Piatra Neamţ 

53 

17.  În prisacă! activitatea metodică 
dedicată scriitorului 
Tudor Arghezi 

Casa Corpului Didactic Neamț, 
Liceul "Mihail Sadoveanu" Borca, 
Școala Gimnazială ,,Carmen Sylva" 
Horia, Școala Gimnaziala com. Ion 
Creanga, 
Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Piatra 

19 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/ schimburi 

de experienţă 
Modul de desfășurare, fizic/online 

Nr. 
participanţi 

Neamț, Liceul Cu Program Sportiv  
Piatra Neamţ, 
Şcoala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț, 
Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț, 
Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" 
Piatra Neamț, Școala Gimnaziala nr. 1 
Pildesti, Colegiul Tehnic ”Miron Costin” 
Roman, Liceul Cu Program Sportiv  
Roman , Școala Gimnazială ”Calistrat 
Hogaș” Roman,  Liceul Tehnologic  
"Gh.Ruset Roznovanu" Roznov, Liceul 
Teoretic "Vasile Alecsandri" Săbăoani, 
Şcoala Gimnazială "I.Gervescu" 
Săvinești, Colegiul Național ”Ștefan Cel 
Mare”  Tîrgu Neamt, Liceul  Tehnologic 
" Vasile Conta "  Tîrgu Neamt 
Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac 
Nicolau” Vînători Neamț, Seminarul 
Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi”  
Vînători Neamț 

18.  Eminescu-
culoare si 
cuvant!-
expozitie cu 
desene inspirate 
din opera lui 
Mihai Eminescu 

Activitate culturală Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, 
Casa Corpului Didactic Neamț și grupul 
WhatsApp  Bib CCD si bib Neamt 

53 

19.  Istorii regăsite: 
Ştefan cel Mare 
- expoziţie de 
carte și 
documente 
tematice -1-31 
iulie 

Activitate culturală CCD Neamţ  si grupul WhatsApp  Bib 
CCD si bib Neamt 
 

53 

20.  Rapsodia 
română:  
expoziție de 
carte tematică  
George Enescu  

Activitate culturală -crearea de 
bibliografii  şi webgrafii tematice-
resurse pentru profesorii  de 
Educație muzicală-1-31 august: 

CCD Neamţ  si grupul WhatsApp  Bib 
CCD si bib Neamt 
 

53 

21.  Zilele Școlii Alba Simpozion Național Online 25 

22.  Primavara 
Școlii- 
Convorbiri 
didactice la Alba 
Iulia 

Simpozion Național Online 
 

25 

23.  Școala 
Modernă. Editia 
XX. Egalitate de 
șanse în 
procesul 
educațional 

Simpozion Internațional Online 
 

106 

24.  Noi orizonturi în Congres Internațional online 25 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/ schimburi 

de experienţă 
Modul de desfășurare, fizic/online 

Nr. 
participanţi 

educație și 
managementul 
educațional 

25.  Săptămâna 
mondială a 
spațiului cosmic 

Concurs proiecte online 25 

26.  Eroii Internetului Training online  

27.  Inovație, 
excelență și 
digitalizare. 
Impactul asupra 
educației și 
formării 
profesionale 

Conferinta internațională 
multidisciplinară 

online  

28.  Proiect 
educațional 
Școală - Familie 

Lectorate, mese rotunde,serbări 
școlare, excursii, portofolii 

fizic 50 

29.  Proiect de 
remediere a 
dificultăților de 
calcul 
matematic la 
clasele primare 

Activități de remediere cu elevii fizic 50 

30.  Gânduri de 
ecologist 

Concurs de Cultură Generală 
"Note Eco" 
Concurs de creație 
Simpozion interjudețean 

online 25 

31.  Dăruiește 
cunoaștere 
printr-o carte de 
Paște 

Proiect de voluntariat fizic 25 

32.  Integrarea 
școlară, socială 
și profesională a 
elevilor 

Workshop Online 25 

33.  Diferiți dar egali Webinar Online 25 

34.  Adult Learners 
online 

webinar online 25 

35.  Învățarea pe tot 
parcursul vieții 

webinar online 25 

36.  Securitatea și 
sănătatea vieții 

webinar Online 
 

25 

37.  Dezvoltarea 
imaginii de sine 
pozitive a 
elevilor în 
procesul 
educațional 

Seminar județean online 50 

38.  Managementul 
eficient al clasei 
de elevi 

Seminar județean online  

39.  Despre Concurs machete online 25 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/ schimburi 

de experienţă 
Modul de desfășurare, fizic/online 

Nr. 
participanţi 

Astronomie- 
pentru cei mici 

Concurs lucrări plastice 

40.  Managementul 
conceptorilor de 
standarde de 
eficiență a 
învățării și 
curriculum 

workshop online 25 

41.  Competența și 
performanța în 
sisteme de 
învățământ 
europene 

workshop online 25 

42.  Repere 
conceptuale în 
evaluarea și 
autoevaluarea 
didactică 

workshop online 25 

43.  "Bucuria lecturii 
și creației" 

Concurs de creatie, carnaval, 
desene, colaje 

fizic 25 

44.  Creativitate în 
educație 

simpozion online 25 

45.  Diversitatea 
disciplinelor din 
cadrul 
sistemului 
stiințelor 
educației 

conferința online 25 

46.  Programe de 
prevenție și 
intervenție 
adaptate în 
context școlar 

Simpozion metodologic 
internațional 

online 25 

47.  Diversitatea 
disciplinelor din 
cadrul 
sistemului 
științelor 
educatiei 

Conferința internațională online 25 

48.  Professores- 
ediția a IXa 
Creativitate în 
educație 
 

Simpozion internațional online 100 

49.  Colinde, 
colinde…. 

Activitate culturală fizic 50 

50.  Eficientizarea 
parcursului 
educațional în 
mediul școlar 
prin consiliere și 
orientare 

Implementare cursuri formare online 50 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/ schimburi 

de experienţă 
Modul de desfășurare, fizic/online 

Nr. 
participanţi 

51.  Integrarea 
teoriei 
inteligențelor 
multiple în 
predarea limbii 
franceze 

Conferinta internațională online 50 

52.  Documentul 
video în ora de 
limba franceza 

Seminar internațional fizic 50 

53.  Credem în 
voluntariat, 
educație, 
cercetare și 
interculturalitate 

Simpozion, seminar, workshop, 
atelier didactic, excursie 
documentară, școala de vară 

Online/fizic 25 

54.  Programarea 
roboților virtuali 

Simpozion național online 25 

55.  A fi dascăl 
astăzi – ediția a 
XIII-a Cadrul 
didactic- 
promotor al 
reformei 
educaționale 

Simpozion național online 25 

56.  Natura și viața Concurs/ simpozion online 25 

57.  Adoptă 
intelectual un 
copil 

Activități remediale de învățare online 25 

58.  "Proiect : 
Cetateanul" 

Activitate de formare online 25 

59.  În Prisacă Activitate metodică online 25 

60.  Activități școlare 
derulate în 
centrele de 
documentare și 
informare din 
județul Neamț în 
perioada 
pandemică 

Editare ghid online 25 

61.  Educația pentru 
sănătate în 
grădinițe, școli și 
licee 

Program de formare  25 

62.  Reteaua 
Integrată de 
sprijin prin 
Educație 
Incluzivă 
R.I.S.E.I. 

cursuri fizic 12 

63.  Sfinții, prietenii 
copiilor! 

Activități de voluntariat fizic 25 

64.  Enseigner la 
grammair 

Cursuri de formare pentru 
profesorii de limba franceză 

Colegiul National " 
Petru Rareș Piatra Neamț 

38 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/ schimburi 

de experienţă 
Modul de desfășurare, fizic/online 

Nr. 
participanţi 

autrement 

65.  Mesagerii 
kalokagathiei 

Seminar de formare on-line C.C.D. Neamț 117 

66.  Testare pilot 
platforma e-
learning 
dezvoltată în 
cadrul 
proiectului Craft 

Ateliere de lucru Casa Corpului Didactic Neamț, Corp B 
față-în-față și online 

97 

67.  Educație pentru 
sănătate – bune 
practici în 
școală 

Workshop 
 

Casa Corpului Didactic Neamț, Corp B 
 
față-în-față și online 

105 

68.  Școala și 
comunitatea o 
echipă 

Activitate metodică 
 

Casa Corpului Didactic Neamț, Corp B 
 
față-în-față și online 

107 

69.  Managementul 
lecției în 
învățământul 
simultan 

Activitate metodică 
 

Casa Corpului Didactic Neamț, Corp B 
 
față-în-față și online 

75 

70.  Activități 
complexe cu 
valoare 
instructiv-
educativă în 
specialitățile 
Arte, Muzică, 
Pictură 

Seminar de formare 
 

Casa Corpului Didactic Neamț, Corp B 
 
față-în-față și online 

56 

71.  i-Coach - 
Innovative 
Toolbox for 
Internship 
Implementation 
– Focus Grup 
Work Based 
Learning – 
oportunități și 
perspective în 
România 

Focus Group Casa Corpului Didactic Neamț, Corp B 
 
față-în-față și online 

86 

72.  Eveniment de 
diseminare 
proiect Green 
Future: Exemple 
de bune practici 
privind 
conceptul de  
dezvoltare 
durabilă în 
cadrul 
Instituțiilor de 
formare 
profesională 

Schim de experiență Casa Corpului Didactic Neamț, Corp B 
 
față-în-față și online 

107 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul activităţii: 
simpozioane/sesiuni/ schimburi 

de experienţă 
Modul de desfășurare, fizic/online 

Nr. 
participanţi 

73.  Proiect TABLE Eveniment de multiplicare Casa Corpului Didactic Neamț, Corp B 
 
față-în-față și online 

107 

74.  13 iulie – Ziua 
Națională a 
Contabilului 
Român 

Conferință regională 
 

Casa Corpului Didactic Neamț, Corp B 
 
față-în-față și online 

46 

75.  Scoala de vară 
2021 – 2022 

Sesiuni de lucru Casa Corpului Didactic Neamț, Corp B 97 

 
Aproape în totalitate, activitățile s-au derulat în sistem online, avându-se în vedere situația actuală. S-a 

observat o participare foarte mare a cadrelor didactice. Participarea a fost foarte diversă, însemnând implicarea 
cadrelor didactice, didactic auxiliare dar și a elevilor. 

Activităţile metodice au avut un caracter deschis şi s-au caracterizat prin dinamism şi implicarea cadrelor 
didactice.  

Acestea au avut ca scop organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactic, 
asigurarea creşterii calităţii şi eficienţei activităţilor didactice şi organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea 
locală, precum şi diseminarea de bune practici în privinţa activităţilor pedagogice în CDI. 

Activitatile initiate si prezentate au asigurat cadrelor didactice accesul la informație și documentație, au susținut 
procesul instructiv-educativ de participare la dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor. 
Biblioteca a oferit resurse pedagogice informaționale: carte, presă, CD, DVD necesare cadrelor didactice și elevilor, în 
funcție de programele de instruire și nevoile de perfecționare metodică.  
 

Elaborare, editare si difuzare de carte şi publicaţii ( se vor evidenţia distinct materialele elaborate, cele editate, 
precum  şi cele difuzate) 

Reviste, periodice 
(denumire, nr. 

exemplare, 
elaborate/editate/ 

difuzate) 

Buletine informative, ghiduri metodologice 
(denumire, nr. exemplare, elaborate/  editate/ 

difuzate) 

Culegeri, manuale 
(denumire, nr. 

exemplare, 
elaborate/editate/ 

difuzate) 

Alte publicaţii 
(denumire, nr. 

exemplare, 
elaborate/  editate/ 

difuzate) 

Revista ,,Şcoala 
modernă’’, nr. 
4/2021 –
elaborare/editare 
online 

http://www.ccdneamt.ro/new/wp-
content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-
EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-
BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-
SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf 
Activitati-extracurriculare-online.-Ghid-de-
bune-practici-pentru-biblioteci-scolare-si-CDI-
uri 

Educatia senzoriala 
in gradinita. 
Manualul 
educatoarei 
13 CD-uri editate 

Conceptul de 
legatura chimica. 
Metoda modelarii 
12 CD-uri editate 

Revista ,,Şcoala 
modernă’’, nr. 
1/2022 –
elaborare/editare 
online 

Impactul mediului online asupra copiilor din 
gradinita-12 CD-uri editate 

Prieteni in gradinita 
pentru toti. Auxiliar 
didactic pentru 
prescolari -12cărți 
editate 

Teoria mecanico 
cuantica a 
legaturii chimice 
12 CD-uri editate 

Revista ,,Şcoala 
modernă’’, nr. 
2/2022 –
elaborare/editare 
online 

Optional de Limba si literatura romana 20 CD-
uri editate 

Mic dar tolerant . 
Auxiliar didactic 
pentru invatamantul 
primar--12cărți 
editate 

Utilizarea metodei 
modelării în 
studiul legăturilor 
chimice 12 CD-uri 
editate 

 Aspecte metodologice  ale dezvoltarii cognitive 
a prescolarilor prin activitatile senzoriale 13 

 Activități școlare 
în CDI -12 CD-uri 

http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/04/ACTIVITATI-EXTRACURRICULARE-ONLINE.-GHID-DE-BUNE-PRACTICI-PENTRU-BIBLIOTECI-SCOLARE-SI-CDI-URI.pdf
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Reviste, periodice 
(denumire, nr. 

exemplare, 
elaborate/editate/ 

difuzate) 

Buletine informative, ghiduri metodologice 
(denumire, nr. exemplare, elaborate/  editate/ 

difuzate) 

Culegeri, manuale 
(denumire, nr. 

exemplare, 
elaborate/editate/ 

difuzate) 

Alte publicaţii 
(denumire, nr. 

exemplare, 
elaborate/  editate/ 

difuzate) 

CD-uri editate editate 

 Tranformăm școala împreună!Ghid de bune 
practici privind cetăţenia democratică și 
drepturile omului  20 cărți editate 

 Der einsatz der 
spiele zur 
forderung der 
kommunika tionim 
DaF - unterricht 

 Ghid de bune practici-Curriculum la decizia 
școlii--12 CD-uri editate 

 Strategia de 
management al 
diversității 20 cărți 
editate 

 Idei pentru o educație  timpurie de succes. 
Ghid metodic  pentru educatoare  25 CD-uri 
editate 

  

   Creativitatea în 
educație -12 CD-uri 
editate 

   Diversitatea 
disciplinelor--12 
CD-uri editate 

 

Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale) 

Denumirea 
programului 

Parteneri 
Forma de finalizare 

din ţară internaţionali 

Ziua Internaţională a 
Bibliotecilor Şcolare 
22 octombrie 

Școala Gimnazială Nr.1 Bicaz Chei 
Liceul ”Mihail Sadoveanu” Borca 
Şcoala Gimnaziala, Comuna Borleşti 
Școala Gimnazială, Comuna Gherăești 
Şcoala Gimnazială, Comuna Moldoveni 
Școala Gimnazială ,,Carmen Sylva”, 
Comuna Horia și   
 structura Școala Gimnazială ,,Otilia 
Cazimir”, Sat Cotu-Vameș 
Scoala Gimnaziala, Comuna Ion 
Creanga 
Școala Profesională Oglinzi 
Colegiul Național de Informatică 
Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamț 
Școala Gimnazială Nr.2 Piatra-Neamț 
Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț 
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” 
Colegiul Tehnic„Gheorghe Cartianu” 
Piatra Neamț 
Scoala Gimnaziala nr. 1, sat Pildești 
Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman 
Colegiul Tehnic „Petru Poni”Roman 
Liceul cu Program Sportiv - corp A 
Școala Gimnazială ”Mihai 
Eminescu”Roman 

 Activitate metodică de  
promovare a activităților de 
biblioteca utilizând 
afișul,expoziție de afișe. 
Crearea unui ghid online 
http://www.ccdneamt.ro/ne
w/wp-
content/uploads/2021/01/G
HID-CU-EXEMPLE-DE-
BUNE-PRACTICI.pdf 

 

http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/GHID-CU-EXEMPLE-DE-BUNE-PRACTICI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/GHID-CU-EXEMPLE-DE-BUNE-PRACTICI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/GHID-CU-EXEMPLE-DE-BUNE-PRACTICI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/GHID-CU-EXEMPLE-DE-BUNE-PRACTICI.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/GHID-CU-EXEMPLE-DE-BUNE-PRACTICI.pdf
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Denumirea 
programului 

Parteneri 
Forma de finalizare 

din ţară internaţionali 

Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” 
Roman 
Școala de Artă ”Sergiu Celibidache” 
Roman 
Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav’’ Roman -
Neamt 
Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan 
Cuza” Roman, Județul Neamț 
Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, 
Roman 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 
Săbăoani, jud. Neamț 
Școala gimnazială „i.i. Mironescu”, 
Tazlău Mironescu 
Școala Gimnazială" Iulia Hălăucescu" 
Tarcău 
Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu 
Neamț 
Colegiul National „Stefan Cel Mare” tg. 
Neamt 
Colegiul Național “Ștefan Cel Mare”, corp 
b. 
Liceul ,,Vasile Conta” Târgu Neamț 
Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin 
Costachi”, m-rea Neamț 
Școala Gimnazială Comuna Bodești 
Școala Gimnazială, Comuna Hangu 
 Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă 
Școala gimnazială nr. 1 Zănești 
Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac 
Nicolau Vânători Neamț 
Casa Corpului Didactic Mureș 
Liceul Tehnologic „Gh. Șincaiˮ Târgu 
Mureș 
Școala Gimnazială „Florea Bogdanˮ 
Reghin 
Școala Gimnazială „Friedrich Schillerˮ 
Târgu Mureș 
Școala gimnazială nr.7 Târgu Mureș 
Școala gimnazială „Serafim Duciuˮ Târgu 
Mureș 
Colegiul Național „Al. Papiu Ilarianˮ 
Târgu Mureș 
Școala Gimnazială „Romulus Gugaˮ 
Târgu Mureș 
Școala Gimnazială „Miron Neaguˮ 
Sighișoara 
Școala Gimnazială Iernut 
Liceul Tehnologic Nr.1 Luduș 
Colegiul Național Pedagogic „Mihai 
Eminescuˮ Târgu Mureș 
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanuˮ 
Târgu Mureș 
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Denumirea 
programului 

Parteneri 
Forma de finalizare 

din ţară internaţionali 

Școala gimnazială ,,dr. Bernady Gyorgy” 
din Tg. Mureș 
Liceul Teoretic „Lucian Blaga~ Reghin 

Drepturile copilului în 
operele literare 
școlare 

Casa Corpului Didactic Neamț grupul 
WhatsApp  Bib CCD si bib Neamt 
Casa Corpului Didactic Mureş 
Şcoala Gimnazială "Carmen Sylva" Horia 
si structura  
Şcoala Gimnazială "Otilia Cazimir"Cotu 
Vameș 
Şcoala Gimnazială comuna Ion Creangă 
Liceul Tehnologic Valea Ursului 
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Pătrașcu" 
Buruienești 
Şcoala Gimnazială nr.1 Pildești 
Şcoala Gimnazială  comuna Gherăiești 
Școala Gimnazială „I.I. Mironescu”, 
Tazlău 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 
Săbăoani 
Liceul “Gh. Ruset Roznovanu” Roznov 
Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin 
Costachi”, M-Rea Neamț 
Școala Gimnazială Nr.2 Piatra-Neamț 
Școala Gimnazială „I. Gervescu” 
Săvinești 
Școala Gimnazială comuna Borlești 
Școala Gimnazială ” Ștefan cel Mare” 
Mastacăn Borlești 
Colegiul National „Stefan cel Mare” Tg. 
Neamt 
Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț 
Liceul Teologic Ortodox ”Sfinții Împărați 
Constantin și Elena” Piatra Neamț 
Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman 
Colegiul Național ”Roman Vodă” Roman 

 Activitate metodică online 
asincron 

1 Decembrie -Ziua 
Națională a României 

Casa Corpului Didactic Neamț in 
parteneriat cu: 
Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Piatra 
Neamț 
Liceul Teologic Ortodox ”Sfinții Împărați 
Constantin și Elena” Piatra Neamț 
 Şcoala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț 
Şcoala Gimnazială nr.3 Piatra  Neamţ 
 Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț 
 Școala Gimnazială nr. 8  Piatra Neamț 
 Școala Gimnazială ”Nicu Albu”  Piatra 
Neamț 
 Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” 
Piatra Neamț, Liceul  Tehnologic " Vasile 
Conta Tg.Neamț, Liceul Tehnologic 
”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători 
Neamț 

 Activitate metodică online 
asincron 
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Denumirea 
programului 

Parteneri 
Forma de finalizare 

din ţară internaţionali 

Liceul Cu Program Sportiv Piatra Neamț 
Liceul Tehnologic ”Vasile Sav'' Roman 
Liceul Cu Program Sportiv Roman 
Şcoala Gimnazială comuna Ion Creangă 
Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” 
Piatra Neamț, Colegiul Național ”Calistrat 
Hogaș” Piatra Neamț, Liceul "Carol I" 
Bicaz 
Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman 
Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" 
Piatra-Neamţ, Școala Gimnazială „I.I. 
Mironescu”, Tazlău, Şcoala Gimnazială 
nr.1 Pildești 
Colegiul Național ”Roman Vodă” Roman 
Colegiul National „Stefan cel Mare” Tg. 
Neamt 
Liceul “Gh. Ruset Roznovanu” Roznov 
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 
Săbăoani 
Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” Tg.Neamț 
Școala Gimnazială ”Iulia 
Hălăucescu”Tarcau 
Școala Gimnazială ”Calistrat Hogaș” 
Roman 
Școala Gimnazială ”Ion Creangă” 
Tg.Neamț 
Şcoala Gimnazială Regina Maria Bicaz 
Liceul Tehnologic "Ion Creangă" Pipirig 
Școala Gimnazială  comuna Borlesti 
Școala Gimnazială ”Ștefan Cel Mare” 
Mastacăn, Borlesti, Liceul "Mihail 
Sadoveanu", Borca, Colegiul National de 
Informatica Piatra Neamt 

Prietenii  lui 
Eminescu- 

Casa Corpului Didactic Neamț 
Școala Gimnazială Comuna Borlești,  
Liceul   "Gh.Ruset Roznovanu" Roznov,   
Școala Gimnazială ”I.I. Mironescu” 
Tazlău,  Școala Gimnazială ”I. Gervescu” 
Săvinești 
Școala Gimnazială ”Iulia Hălăucescu” 
Tarcău, Școala Gimnazială, Comuna 
Gherăești  
Scoala Gimnaziala nr. 1 Pildesti 
 Liceul Tehnologic ”Vasile Sav'' Roman , 
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" 
Săbăoani , Seminarul Teologic Ortodox 
”Veniamin Costachi”  Vînători Neamț, 
Liceul Carol I Bicaz,  
Şcoala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamţ, 
Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” Tg.Neamț, 
Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” 
Piatra Neamț, , Școala Gimnazială ”Elena 
Cuza” Piatra Neamț, Școala Gimnazială 

 Organizează activitatea 
metodico-științifică 
14 decembrie 2021-19 
ianuarie 2022 
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Denumirea 
programului 

Parteneri 
Forma de finalizare 

din ţară internaţionali 

Com. Ion Creangă,  Școala Gimnazială 
,,Carmen Sylva" Horia,  Liceul Cu 
Program Sportiv Roman,  
Liceul  " Vasile Conta " Tîrgu Neamţ, 
Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" 
Piatra-Neamţ, Liceul Teologic ”Episcop 
Melchisedec” Roman 
Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac 
Nicolau” Vânători Neamț , Colegiul 
Național ”Roman Vodă” Roman,  
Liceul ”Mihail Sadoveanu” Borca, Școala 
gimnazială nr. 5 Piatra Neamț, Colegiul 
Tehnic ”Miron Costin” Roman,  
Liceul Tehnologic "Ion Creangă" Pipirig, 
Școala gimnazială nr. 3 Piatra Neamț 
Şcoala Gimnazială ”Regina Maria” Bicaz,  
Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ,  
Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Impărați 
Constantin Si Elena” Piatra-Neamţ, 
Școala Profesională Adjudeni 

Opera lui Caragiale 
transpusa in limbaj 
plastic 

Colegiul Naţional "Roman Vodă" Roman , 
Colegiul Tehnic ”Miron Costin” Roman,  
 Colegiul Tehnic ”Petru Poni”  Roman, 
Liceul cu Program Sportiv  Roman  ,  
Liceul cu Program Sportiv – Structura  
Scoala Gimnaziala "Roman Musat"  
Roman,  Liceul cu Program Sportiv – 
Structura ”Petru Rareș”, Școala 
Gimnazială ”Calistrat Hogaș” Roman,  
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"  
Roman,  Scoala de Arta Sergiu 
Celibidache  Roman,  Școala Gimnazială 
"Vasile Alecsandri" Roman,  Liceul 
Tehnologic ”Vasile Sav'' Roman,  Şcoala 
Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza"  
Roman,  Liceul Teoretic ”Vasile 
Alecsandri” Săbăoani 
 Liceul Tehnologic Adjudeni 

 activitatea metodico-
științifică 

In memoriam : 
Constantin Brâncuși 

Casa Corpului Didactic  Neamţ 
 Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” Tg.Neamț,  
Colegiul Național ”Ștefan Cel 
Mare”Tg.Neamț, 
Școala Gimnazială Domnească ”Grigore 
Ghica Vodă” Tg.Neamț,  Liceul  
Tehnologic " Vasile Conta " Tg.Neamț, 
Școala Gimnazială ”Ion Creangă” , 
Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin 
Costachi”Vânători Neamț,  Liceul 
Tehnologic Oglinzi,  Liceul Tehnologic 
comuna Petricani,  Liceul Tehnologic „Ion 
Creangă” Pipirig, Liceul Carol I Bicaz, 
Școala gimnazială  ”Regina Maria” Bicaz 
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Denumirea 
programului 

Parteneri 
Forma de finalizare 

din ţară internaţionali 

Citește și tu! -  Liceul "Mihail Sadoveanu", Borca, Școala 
Gimnazială ”Vasile Mitru” Tașca,  Școala 
Gimnazială ”Iulia Halaucescu” Tarcau 

 activitate de atragere a 
elevilor către lectură prin 
lecturi fragmentare din 

opera Elenei Farago și a 
Otiliei Cazimir- 22 

februarie 2022 

LECTURA IMAGINII, 
IMAGINEA LECTURII, 
în cadrul acțiunii  ZIUA 
NAȚIONALĂ A 
LECTURII 
Data și ora derulării: 
marți, 15 februarie 
2022,  

Casa Corpului Didactic Neamț Și 
Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Piatra 
Neamț  
 

 activitatea metodico-
științifică 

Scriitori nemțeni: Ion 
Creangă 

Casa Corpului Didactic Neamț 
Liceul Economic-”Alexandru Ioan Cuza”  
Piatra Neamț, 
 Colegiul National de Informatică Piatra 
Neamț,Liceul Cu Program Sportiv Piatra 
Neamţ,  Colegiul Naţional ”Petru Rareş” 
Piatra Neamț,Colegiul  Tehnologic ”Spiru 
Haret” Piatra Neamț,   Colegiul Național 
”Calistrat Hogaș” Piatra Neamț, Liceul De 
Arte "Victor Brauner" Piatra Neamț 

 activitatea metodico-
științifică 

Scrisoare către 
scriitorul preferat- 
2 aprilie ziua 
internaţională a cărţii 
pentru copii şi tineret 

Casa Corpului Didactic Neamţ, Şcoala 
Gimnazială „Elena Cuza” Piatra Neamţ, 
Scoala gimnaziala nr. 1, sat Pildești, 
Liceul   "Gh. Ruset Roznovanu" Roznov,  
Colegiul  Tehnologic ”Spiru Haret” Piatra 
Neamț, Şcoala Gimnazială  nr. 2 Piatra 
Neamţ , Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav’’ 
Roman , Școala Gimnazială " Iulia 
Hălăucescu" Tarcău, Școala gimnazială 
”I. Gervescu” Săvinești, Seminarul 
Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi”, M-
rea Neamț, Şcoala Gimnazială „Calistrat 
Hogaș”  Roman, Liceul Cu Program 
Sportiv Roman, Şcoala Gimnaziala, 
Comuna Borleşti, Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă” Târgu Neamț, Liceul ,,Vasile 
Conta” Târgu Neamț, Liceul Teologic 
Ortodox ”Sfinții Împărați Constantin Și 
Elena” Piatra Neamț , Colegiul Tehnic 
"Gheorghe Cartianu" Piatra-Neamţ , 
Școala Gimnazială „I.I. Mironescu”, 
Tazlău, Liceul Tehnologic ”Arhimandrit 
Chiriac Nicolau” Vînători Neamț, Liceul 
"Carol I" Bicaz, Școala Gimnazială 
"Carmen Sylva"  Horia, Şcoala gimnazială  
nr. 5 Piatra Neamţ  

 activitatea metodico-
științifică 

În prisacă Casa Corpului Didactic Neamț,  Activitate de voluntariat 
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Liceul "Mihail Sadoveanu" Borca, Școala 
Gimnazială ,,Carmen Sylva" Horia, 
Școala Gimnaziala com. Ion Creanga,  
Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Piatra 
Neamț, Liceul Cu Program Sportiv  Piatra 
Neamţ,  
Şcoala Gimnazială Nr.2 Piatra Neamț, 
Școala Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț, 
Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" 
Piatra Neamț, Școala Gimnaziala nr. 1 
Pildesti, Colegiul Tehnic ”Miron Costin” 
Roman, Liceul Cu Program Sportiv  
Roman , Școala Gimnazială ”Calistrat 
Hogaș” Roman,  Liceul Tehnologic  
"Gh.Ruset Roznovanu" Roznov, Liceul 
Teoretic "Vasile Alecsandri" Săbăoani, 
Şcoala Gimnazială "I.Gervescu" 
Săvinești, Colegiul Național ”Ștefan Cel 
Mare”  Tîrgu Neamt, Liceul  Tehnologic " 
Vasile Conta "  Tîrgu Neamt 
Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac 
Nicolau” Vînători Neamț, Seminarul 
Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi”  
Vînători Neamț 

Eminescu-culoare si 
cuvant!- 

Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Casa 
Corpului Didactic Neamț, 

 Activitate culturală 

Simpozion 
Internațional Scoala 
Modernă. Ediția XX. 
Egalitate de șanse în 
procesul educațional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrul Județean de Resurse si Asistența 
Educațională Neamț 
Casa Corpului Didactic Alba 
Centrul Școlar pentru Educatie Incluziva 
"Alexandru Rosca" Piatra Neamt 
Scoala Profesionala Speciala Stefan cel 
Mare  
Institutul de Cercetari, Politici si Evaluare 
in Educatie – APDP- Romania 
Casa Corpului Didactic George Tofan 
Suceava 
Asociatia Umanitara Codrin- Ocrotiti copiii 
ce vor ramane doar copii 
Institutul pentru cercetari, Politici si 
Evaluare, Asociatia profesorilor si 
Dascalilor de Pretutindeni Dambovita 

 
Universitatea 
Pedagogică de 
Stat Ion Creangă 
din Chișinău, 
Facultatea 
Științe ale 
Educației și 
Informatică 
 
 
 
 
 

 
simpozion 

 Congres International 
Noi orizonturi in 
educatie si 
managementul 
educational 

Institutul de Cercetari, Politici si Evaluare 
in Educatie ( APDP) 
Liceul Tehnologic Topoloveni 
Colegiul Universitar Spiru Haret 
Consiliul Mondial Roman 

Asociatia 
Profesorilor si 
Dascalilor de 
Pretutindeni 
filiala Bulgaria 

 
curs, workshop, 

comunicari stiintifice 

Saptamana Mondiala a 
Spatiului Cosmic 

 
 
 

Parteneriatul 
dintre Ministerul 
Educatiei nr. 
14775/30.09.202
2, respectiv 
Agentia Spatiala 

 
Activitati pentru 

promovarea disciplinelor 
STE(A)M 
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Romana (ROSA) 
nr. 
619/30.09.2022 

Eroii Internetului Asociatia Adfaber   training 

Dezvoltarea 
profesionala a 
cadrelor didactice prin 
voluntariat, educatie, 
cercetari interculturale 
in spatiul 
transnational 

Colegiul Universitar Spiru Haret 
Institutul de Cercetari, Politici si Evaluare 
in educatie APDP 
Fundatia Romania de Maine a Univeritatii 
Spiru Haret 

  

Proiect educational 
Dezvoltarea 
profesionala a 
cadrelor didactice prin 
voluntariat, educatie, 
cercetari interculturale 
in spatiul 
transnational 

Asociatia Profesorilor si Dascalilor de 
Pretutindeni, Institutul de Cercetari, 
Politici si Evaluare in educatie 

 Ateliere 
Activitati de voluntariat si 

practica pedagogica, 
Simpozioane 

Workshopu-uri 

Parteneriat 
Educational 
Scoala- Familie 

  Webinar 

Proiect de remediere a 
dificultatilor de calcul 
matematic la clasele 
primare, anii scolari 
2021-2022/2022-2023 

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva 
"Alexandru Rosca" Piatra Neamt 
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala, Neamt 
Asociatia de Dezvoltare Personala si 
Recuperare Educationala Mary 

  
Activitati remediale cu 

elevii 

Proiect de remediere a 
dificultatilor de citit-
scris la clasele 
primare, anii scolari 
2021-2022/2022-2023 

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva 
"Alexandru Rosca" Piatra Neamt 
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala, Neamt 
Asociatia de Dezvoltare Personala si 
Recuperare Educationala Mary 

 Activitati remediale cu 
elevii 

Parteneriat 
educational Scoala- 
Familie 
 
 

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva 
"Alexandru Rosca" Piatra Neamt 
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala, Neamt 
Asociatia de Dezvoltare Personala si 
Recuperare Educationala Mary 

 seminar 

Proiect educational 
interjudetean Ganduri 
de Ecologist 

Inspectoratul Scolar Judetean Neamt 
Inspectoratul Scolar Judetean Bacau 
Garda Nationala de Mediu, Comisariatul 
Judetean Neamt 
Asociatia Pedagogica"Educatoarea" 
Neamt 

 Concurs scolar 

Seminar instructiv-
metodologic cu 
participare Nationala 
"Repere ale instruirii. 
Metode de predare in 

Institutul pentru Cercetari, Politici si 
Evaluare in Educatie, Asociatia 
Profesorilor si Dascalilor de Pretutindeni 
Sc. Gimnaziala nr. 279, Bucuresti 
Sc. Gimnaziala Sfantul Andrei, Bucuresti 

 simpozion 
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mediul scolar si 
extrascolar" 

Program de formare 
continua "Educatia 
prin sah " 

Federatia Romana de Sah, Bucuresti  cursuri 

Proiect educational 
judetean  Imaginea de 
sine ;rolul ei reglator 
in sistemul 
personalitatii elevilor 

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala, Neamt 
 

 Seminar online 

Saptamana Educatiei 
Permanente "Adult 
Learners' Week"- 
Festivalul National al 
Sanselor Tale 
Workshopul Integrare 
scolara, sociala si 
profesionala a elevilor 

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala, Neamt 
 

 Webinarii online 

Saptamana Educatiei 
Permanente "Adult 
Learners' Week"- 
Festivalul National al 
Sanselor 
TaleWebinarul Diferiti 
dar egali 

Asociatia Umanitara Codrin- Ocrotiti copiii 
ce vor ramane doar copii 
 

 Webinarii online 

Proiect educational 
international Despre 
astronomie-pentru cei 
mici 

Colegiul Tehnologic Spiru Haret Piatra 
Neamt 

 Webinarii online 

Simpozion National- 
Primavara Scolii- 
Convorbiri didactice la 
Alba Iulia 

Casa Corpului Didactic Alba 
 

  
simpozion 

Festivalul National al 
Cartii pentru Copii 
"Bucuria lecturii si 
creatiei" Editia a XVIII-
a, 2022 

Colegiul Tehnologic Spiru Haret Piatra 
Neamt 

 festival 

Simpozionul 
International 
Professores – editia a 
IXa Creativitate in 
Educatie 

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala, Neamt 
 

 Simpozion international 

Conferinta 
Internationala 
Diversitatea 
disciplinelor din 
cadrul sistemului 
stiintelor educatiei 

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta 
Educationala, Neamt 

 conferinta 
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Simpozionul 
international 
Professores- editia a 
IXa Creativitate in 
educatie 
 
 
 
 

Asociatia Profesorilor si Dascalilor de 
pretutindeni, Institutul pentru Cercetari, 
Politici si Evaluare in Educatie – APDP 
Romania 
 

Universitatea 
Pedagogica de 
Stat Ion Creanga 
din Chisinau, 
Facultatea 
Stiinte ale 
Educatiei si 
Informatica 

Simpozion 
 
 
 
 
 
 

Simpozionul 
metodologic 
international 
Programe de preventie 
si interventie adaptate 
in context scolar 

Asociatia Profesorilor si Dascalilor de 

pretutindeni, Institutul pentru Cercetari, 

Politici si Evaluare in Educatie – APDP 

Romania 

Universitatea 
Pedagogica de 
Stat Ion Creanga 
din Chisinau, 
Facultatea 
Stiinte ale 
Educatiei si 
Informatica 

Simpozion 
 
 

Conferinta 
Internationala 
Diversitatea 
disciplinelor din 
cadrul sistemului 
stiintelor educatiei 

Asociatia Profesorilor si Dascalilor de 

pretutindeni, Institutul pentru Cercetari, 

Politici si Evaluare in Educatie – APDP 

Romania 

Universitatea 
Pedagogica de 
Stat Ion Creanga 
din Chisinau, 
Facultatea 
Stiinte ale 
Educatiei si 
Informatica 

conferinta 

Conferinta 
Internationala 
Diversitatea 
disciplinelor din 
cadrul sistemului 
stiintelor educatiei 

Casa Corpului Didactic George Tofan 
Suceava 
Institutul pentru Cercetari, Politici si 
Evaluare in Educatie, Asociatia 
Profesorilor si Dascalilor de Pretutindeni 

Universitatea 
Pedagogica de 
Stat Ion Creanga 
din Chisinau, 
Facultatea 
Stiinte ale 
Educatiei si 
Informatica 

 
conferinta 

Simpozionul 
International 
Professores – editia a 
IXa creativitate in 
educatie 
 
 

Casa Corpului Didactic George Tofan 
Suceava 
Institutul pentru Cercetari, Politici si 
Evaluare in Educatie, Asociatia 
Profesorilor si Dascalilor de Pretutindeni, 
Dambovita 

Universitatea 
Pedagogica de 
Stat Ion Creanga 
din Chisinau, 
Facultatea 
Stiinte ale 
Educatiei si 
Informatica 

 
simpozion 

Proiect educational 
Colinde, colinde… 

Colegiul Tehnologic Spiru Haret Piatra 
Neamt 

 Activitate culturala 

Nick Bilbrought- 
Remote Theatre – an 
idea turned into a 
European project ! 

 IHB Language 
Training Center 
SRL 

workshop 

Maria Samsel-Dyslexia 
awarness in EFL 

 IHB Language 
Training Center 
SRL 

workshop 
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Lucie Cotterill – 
Destination : 
Motivation 

 IHB Language 
Training Center 
SRL 

workshop 

Jenifer Hillhouse – 
Nurturing 
Indepedence, 
Awareness, and 
Resilience in our 
Younger Learners 

 IHB Language 
Training Center 
SRL 

workshop 

Conferinta 
internationala Perfect 
20. Douazeci de ani de 
expertiza IH Bucuresti 
la dispoziti ta  

 IHB Language 
Training Center 
SRL 

conferinta 

Ziua internationala a 
profesorilor de limba 
franceza 

Colegiul National Petru Rares Piatra 
Neamt 
Asociatia Romana a Profesorilor 
Francofoni Neamt 

 Conferinta  
 

Ateliere pentru elevi 

Proiect de cercetare 
Credem in voluntariat, 
Educatie, Cercetare si 
Interculturalitate 

Institutul pentru Cercetari, Politici si 
Evaluare in Educatie, Asociatia 
Profesorilor si Dascalilor de Pretutindeni 

 Simpozion 
Seminar 

Workshop 
Excursie documentara 

Atelier didactic 

Scoala Internationala 
de Vara , august 2022 

Institutul pentru Cercetari, Politici si 
Evaluare in Educatie, Asociatia 
Profesorilor si Dascalilor de Pretutindeni 

 Simpozion 
Seminar 

Workshop 
Excursie documentara 

Atelier didactic 

Program de formare 
continua Resurse 
educationale digitale : 
Realizare, utilizare, 
evaluare- Formare 
nivel II 

Casa Corpului Didactic Botosani  Activitati de formare 

Proiectul Natura si 
Viata, editia a II a 

Liceul Economic "Al I Cuza "Piatra Neamt  Concurs/ simpozion 

Simpozion National 
Programarea robotilor 
virtuali, editia a Iia  

Casa Corpului Didactic Dambovita   Simpozion  

Simpozion National "A 
fi dascal astazi" 

Casa Corpului Didactic Alba   
simpozion 

Proiect educational  
Adopta intelectual un 
copil 

Casa Corpului Didactic Caras Severin   
Activitati remediale 

Simpozionul National 
 A fi dascal astazi, 
editia a XIII a- "Cadrul 
didactic – promotor al 
reformei educationale" 

Casa Corpului Didactic Alba   
simpozion 

Proiect 
extracurricular, cu 
finantare 

Asociatia eLiberare, Bucuresti  Activitati de prevenire a 
traficului de persoane in 

randul elevilor 
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extrabugetara, de 
prevenire a traficului 
de persoane si a 
exploatarii sexuale in 
Romania 

Programul „Proiect: 
Cetățeanul" 

Institutul Intercultural Timisoara   Activitati e formare   

Simpozionul National 
"Zilele Scolii Albei" 

Casa Corpului Didactic Alba  simpozion 

În Prisacă Liceul Mihail Sadoveanu Borca 
Sc. Gimnaziala Carmen Silva Horia 
Sc. Gimnazială Comuna Ion Creangă 
Sc. Gimnazială Elena Cuza Piatra Neamt 
Liceul cu program sportiv Piatra Neamț 
Sc. Gimnaziala Nr. 2 Piatra Neamt 
Sc. Gimnaziala Nr. 5 Piatra Neamt 
CT Gheorghe Cartianul Piatra Neamț 
Sc. Gimnazială nr. 1 Pildești 
CT Miron Costin 
Liceul cu Program Sportiv Roman 
Sc. Gimnazială Calistrat Hogaș Roman 
L.T. Gh. Ruset Roznovanu Roznov 
Liceul Teoretic V. Alecsandri Sabaoani 
Sc. Gimnazială I. Gervescu Săvinești 
Colegiul National Stefan cel Mare 
L T Vasile Conta Tîrgu Neamț 
L T Arhimandrit Chiriac Nicolau Vînători 
Neamț 
Seminarul Teologic Ortodox Veniamin 
Costachi Vînători Neamț 

 Activitati metodice 

Holocaustul- ol lecție 
despre trecut pentru 
generațiile prezente și 
viitoare 

Institutul Intercultural Timișoara  cursuri 

Proiect Reteaua 
Integrata de sprijin 
prin Educatie Incluziva 
R.I.S.E.I. 

Asociatia Centru de Resurse Economice 
si Educatie pentru Dezvoltar( C.R.E.E.D) 
 

 cursuri 

Sfinții, prietenii 
copiilor ! 

Inspectoratul școlar județea Neamț 
Liceul Teologic "Episcop Melchisedec" 
Roman, Școala Gimnazială "Alexandru 
Ioan Cuza" Roman, Liceul Teologic 
Romano-Catolic "Sf. Francisc de Assisi" – 
Roman, Liceul Tehnologic "Vasile Sav " 
Roman, Grădinița PP "Episcop 
Melchisedec" Roman, Școala Gimnazială 
Comuna Dulcești, Școala Gimnazială 
"Carmen Sylva" – comuna Horia, Școala 
Gimnazială Nr. 1 – Pildești, comuna 
Cordun, Scoala Gimnazială "Vasile 
Alecsandri" Roman, Colegiul Tehnic 

 concurs 
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"Petru Poni" Roman, Școala Gimnazială 
Comuna Gherăiești 

PROF III- Management 
educational in context 
mentoral  

Casa Corpului Didactic Grigore  
Tabacaru Bacau 

 cursuri 

Enseigner la grammair 
autrement 

CREFECO 
Ministerul Educației 
Asociația Română a Profesorilor 
Francofoni ( filiala Neamț) 

 cursuri 

Digitalizare – 

dezvoltarea continuă a 

competențelor digitale 

Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Nord-Est 

și 

Centru Regional de Studii Nord-Est 

 Parteneriat pentru 

desfășurarea de activități 

în concordanță cu rolul 

caselor corpului didactic 

formarea continuă  

Asigurarea calității 

educației și formării 

profesionale prin  

îmbunătățirea continuă a 

competențelor digitale  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  Parteneriat pentru 

desfășurarea de activități 

în concordanță cu rolul 

caselor corpului didactic 

formarea continuă 

Educația incluzivă și 

copiii cu Cerințe 

Educaționale Speciale 

(CES) în mediul online 

Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă 

Educaţională Neamţ 

 

 

 

 

 

 Parteneriat pentru 

valorificarea expertizei 

profesorilor din mediul 

preuniversitar, prin 

implicarea acestora în 

activităţi de învăţare 

formale, non-formale şi 

informale. 

Școala incluzivă – 

școala pentru toți 

  webinar 

Școala și comunitatea 

fără bullying 

  webinar 

„Citim Împreună”  Liceul “Carol I” Bicaz  

Biblioteca “Mihai Eminescu” Bicaz 

 Parteneriat pentru 

creşterea prestigiului 

instituţiilor implicate prin 

popularizarea activităţilor 

educative derulate în 

biblioteci. 

Spațiul muzeal dedicat 

istoriei învățământului 

din secolele XIX și XX   

Asociația Profesorilor de Istorie Neamț 

A.P.I.N. 

 Parteneriat pentru crearea 

unui spațiu muzeal dedicat 

istoriei învățământului din 

județul Neamț și din 

România prin punerea în 

valoare a unor colecții de 

documente și obiecte 

specifice, de la 

colecționari privați, școli 

sau alte persoane 
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interesate. 

Total programe 70   

 

 
ANEXA NR.3 

Rezultate notabile obținute de elevii din palat și clubul copiilor 
 

Palatul Copiilor Piatra-Neamț 

+ THE 22TH INTERNATIONAL MEETING OF JUVENILE ART- EVORA PORTUGALIA, 2021 
ASOCIATIA CULTURALA  “ARTE.RO” 

Nr crt Numele și prenumele Diploma obținută 

1.  Prof. Cristina Petrariu Diploma of participation (competition) 

2.  Antal Teodora Merit clas gold (competition) 

3.  Chifu Melania Merit clas gold (competition) 

4.  Macovei Adrian Merit clas gold (competition) 

5.  Morte Miruna Merit clas gold (competition) 

6.  Par Laurentiu Emanuel Merit clas gold (competition) 

7.  Vasiliu Anda Merit clas gold (competition) 

8.  Morte Maia Andreea Merit clas silver(competition) 

9.  Pintilie Vanessa Merit clas silver(competition) 

10.  Ungureanu Maria Merit clas silver(competition) 

11.  Platon Ana Emilia Honorable mention (competition) 

12.  Hotoleanu Daria Teodora Honorable mention (competition) 

13.  Ciubotaru Daniela Honorable mention (competition) 

14.  Chimina Elena Andrada Honorable mention (competition) 

15.  Bucur Alexia Honorable mention (competition) 

16.  Balint Ana Maria Honorable mention (competition) 

17.  Anton Georgiana Honorable mention (competition) 

18.  Iustinian Vaideanu Honorable mention (competition) 

19.  Armeanu Ana Maria Beatrice Honorable mention (competition) 

20.  Pintea Ilinca Honorable mention (competition) 

21.  Dobos Daria Honorable mention (competition) 

22.  Cazan Giorgia Aurora Honorable mention (competition) 

 

+THE XXXX INTERNATIONAL CHILDREN’S COLONY OF ARTS-BITOLA, MACEDONIA 2022 

Nr crt Numele și prenumele Concursul/diploma obținută 

1.  Par Laurentiu Emanuel Golden Palette Diploma Participation Diploma 2021 

2.  Morte Ioana Miruna Golden Palette Diploma Participation Diploma 2021 

3.  Prof. Petrariu Cristina Certificate of Gratitude Asociaţia Culturală “Arte.Ro”  
Certificate of Gratitude 

+THE 2022  INTERNATIONAL CHILDREN’S OWL ART CONTEST , HUSTON MINNESOTA- USA 

1. Chifu Melania SPECIAL RECOGNITION DIPLOMA 
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+THE WORLD CHILDREN’S DRAWING COMPETITION “LITTLE ZOOGRAF”, BULGARIA 

 Păr Laurenţiu Certifcat 

 Silver Medal Scrisoarea de felicitare a Excelentei Sale Doamna 
Brindusa Predescu, Ambasadorul Romaniei In Bulgaria 

+ 25 TH INTERNATIONAL ART COMPETITION FOR CHILDREN “THE WORLD OF ART “CELJE, 
SLOVENIA 2022 

 Popa Carla Special Recognition Award 

 Pintea Ilinca Special Recognition Award 

 Mihăies Medeea Special Recognition Award 

+ XIX  INTERNATIONAL VISUAL ART COMPETITION "I LIVE BY THE SEA", LETONIA 

 CHIRILĂ SERGIU COMENDATION IN PAINTING 

 

+THE 3RD INTERNATIONAL CHILDREN’S ART EXHIBITION OF SMALL FORMAT 
“MINIRESTART “2021, SERBIA 

1.  Antal Teodora Diploma  2nd Prize 

2.  Pintilie Vanessa Diploma For Excellent Fine Art Work 

3.  Vlaicu Letitia Diploma For Excellent Fine Art Work 

4.  Macovei Adrian Diploma For Excellent Fine Art Work 

5.  Balint Anamaria Diploma For Excellent Fine Art Work 

6.  Filip Codrin Diploma For Excellent Fine Art Work 

7.  Pintea Ilinca Diploma For Excellent Fine Art Work 

8.  Morţe Miruna Diploma For Excellent Fine Art Work 

9.  Botezatu Iuliana Andreea Diploma For Excellent Fine Art Work 

 

+THE 52ND WORLD SCHOOLCHILDREN’S ART EXHIBITION TAIWAN, REPUBLIC OF 
CHINA 

1.  Socea Sofia Goldmedal 

2.  Ghiţescu Mara Maria Bronze Medal 

3.  Gherghel Denysa Selected Certificat For Exhibition 

4.  Morţe Maia Selected Certificat For Exhibition 

5.  Macovei Adrian Selected Certificat For Exhibition 

6.  Stoleru Denisa Selected Certificat For Exhibition 

7.  Chifu Melania Selected Certificat For Exhibition 

 

+  CONCOURS INTERNATIONAL D’ARTS PLASTIQUES  “GRAINES D’ARTISTES DU 
MOND ENTIER”  - TROYES, FRANTA 2022  

1.  Morţe Miruna Diplome nominee 2022 

2.  Păr Laurenţiu Diplome nominee 2022 

3.  Morţe Miruna Certificat d’honneur 

4.  Păr Laurenţiu  Certificat d’honneur 

5.  Lupescu Ştefan Certificat d’honneur 

6.  Morţe Maia Certificat d’honneur 

7.  Iavorschi Bianca Certificat d’honneur 

8.  Stoleru Denisa Certificat d’honneur 

9.  Radu Caterina Rafaela Certificat d’honneur 

10.  Sumanariu Vanessa Alexandra Certificat d’honneur 

11.  Apopei Teodora Certificat d’honneur 

12.  Neagu Alexandru Certificat d’honneur 

13.  Pintea Ilinca Certificat d’honneur 

14.  Hriţcu Nicolae Certificat d’honneur 

15.  Socea Sofia Certificat d’honneur 

16.  Crihan Sarah Maria Certificat d’honneur 

17.  Băluţ Catinca Certificat d’honneur 



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

278 

18.  Ştefan Teodora Certificat d’honneur 

19.  Patrichi Ana Ingrid Certificat d’honneur 

20.  Chifu Melania Certificat d’honneur 

21.  Ştefan Maria Certificat d’honneur 

•  
 

+ INTERNATIONAL ART  EXHIBITION  FOR CHILDREN “THE COLORS OF 
FRIENDSHIP”- GAZIANTEP, TURCIA 2022 

1.  Prof. Cristina Petrariu Diploma coordinator 

2.  Păr Laurenţiu Diploma of participation 

3.  Morţe Maia Diploma of participation 

4.  Morţe Miruna Diploma of participation 

5.  Postolică Alexandra Diploma of participation 

6.  Socea Sofia Diploma of participation 

7.  Olaru Ştefania Diploma of participation 

8.  Chiş Dalia Diploma of participation 

9.  Chifu Melania Diploma of participation 

10.  Chirilă Sergiu Diploma of participation 

11.  Baciu Sabina Diploma of participation 

12.  Vlaicu Letiţia Diploma of participation 

13.  Stoleru Denisa Diploma of participation 

14.  Macovei Adrian Diploma of participation 

15.  Ciurcan Ilinca Diploma of participation 

16.  Musceleanu Theodora Diploma of participation 

17.  Dima Maria Diploma of participation 

+ INTERNATIONAL ART  WATERCOLOR WORKSHOP  FOR CHILDREN GAZIANTEP, 
TURCIA 2022  

18.  Morţe Miruna       Diploma Coordonator 

 

Lista elevilor care au obținut premii naționale/ internaționale 
pentru disciplina Artă Decorativă de la Clubul Copiilor Roman 

Nr.  
crt. 

Nume/prenume elev Domeniul de 
studiu 

Profesor 
îndrumător 

Titlul concursului Premiul 
obținut 

1 Adochiţei Oana Artă plastică Prof. Dr.Carp 
Monica 

Concurs Internaţional ,,Structură şi 
culoare” organizat de P.C.Iaşi 

I 

2 Buzdugan Anastasia - -- - I 

3 Focaru Eduard - - - I 

4 Pălămidă Meda - - - I 

5 Dabija Elena Ioana - - - II 

6 Ciobanu Antonia - - - III 

7 Pălămidă Anisia - - - M 

8 Teodora Todireanu Artă plastică Carp Monica Festivalul Naţional transdisciplinar 
pentru copii şi tineret ,,Aripile 
speranţei”, organizat de P.C. Iaşi 

I 

9 Pălămidă Meda - - -- I 

10 Pălămidă Anisia - - - I 

11 Carp Elena Adora - -  I 
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Clubul Copiilor Săbăoani 

Nr. 
crt. 

Nume/prenume 
elev 

Domeniul de 
concurs 

Profesor 
îndrumător 

Titlul concursului 
Premiul 
obținut 

1 Gal Cosmin Artă Miron Cristina 
Învingător prin artă-internațional/ 
Rep.Moldova 

I 

2 Pal Iolanda Artă Miron Cristina 
Învingător prin artă-internațional/ 
Rep.Moldova 

II 

3 Văcaru Ana Maria Artă Miron Cristina 
Învingător prin artă-internațional/ 
Rep.Moldova 

II 

4 Lucaci Bianca Artă Miron Cristina 
Învingător prin artă-internațional/ 
Rep.Moldova 

II 

5 Gherguț  Ioana Artă Miron Cristina 
Învingător prin artă-internațional/ 
Rep.Moldova 

II 

6 Sandăr  Anastasia Artă Miron Cristina Curcubeu/internațional /Curtea de Argeș III 

7 Văcaru Ana Maria Artă Miron Cristina Curcubeu/internațional /Curtea de Argeș 
Pr. 

special 

8 Dimișcă Victoria Artă Miron Cristina Mesaj către părintele meu/CJRAE Olt I 

9 Antoci Melisa Artă Miron Cristina Mesaj către părintele meu/CJRAE Olt II 

10 Dămoc Adina Artă Miron Cristina Mesaj către părintele meu/CJRAE Olt I 

11 Avădăni Carla Artă Miron Cristina Mesaj către părintele meu/CJRAE Olt II 

12 Antoci Yanis Artă Miron Cristina Mesaj către părintele meu/CJRAE Olt III 

13 Horghidan Mădălin Artă Miron Cristina Mesaj către părintele meu/CJRAE Olt III 

14 Vîrgă Sofia Artă Miron Cristina 
Tradiții și obiceiuri 
străbune/regional/Sighetul Marmației 

I 

15 Bișoc Elena Sabina Artă Miron Cristina 
Tradiții și obiceiuri 
străbune/regional/Sighetul Marmației 

II 

16 
Percă Maria 
Elisabeta 

Artă Miron Cristina 
Tradiții și obiceiuri 
străbune/regional/Sighetul Marmației 

III 

17 
Ciobanu Ștefania 
Iulia 

Educație civică, 
voluntariat 

Miron Cristina 
Concurs Național- Târg de 
Paște/Hunedoara 

II 

18 Sandăr Anastasia 
Educație civică, 
voluntariat 

Miron Cristina 
Concurs Național- Târg de 
Paște/Hunedoara 

I 

19 Dumea Ioana 
Educație civică, 
voluntariat 

Miron Cristina 
Concurs Național- Târg de 
Paște/Hunedoara 

II 

20 Bălan Isabela Artă  Miron Cristina 
Concurs regional- Învierea 
Domnului/Tulcea 

I 

21 Rusu Ionuț Artă  Miron Cristina 
Concurs regional- Învierea 
Domnului/Tulcea 

I 

22 Roșu Monica Arte vizuale Miron Cristina 
Concurs național- Icoana sufletului de 
copil 

III 

23 Gherguț Ioana  Arte vizuale Miron Cristina 
Concurs național- Icoana sufletului de 
copil 

Mențiune 

24 Văcaru Ana Maria Arte vizuale Miron Cristina 
Concurs național- Icoana sufletului de 
copil 

Mențiune 

25 Trifescu Adela 
Protecția 
mediului/ 
secțiunea artă 

Miron Cristina Concurs Național- Raul Surdoiu/Tg. Jiu I 

26 Chelaru Antonia 
Protecția 
mediului/ 
secțiunea artă 

Miron Cristina Concurs Național- Raul Surdoiu/Tg. Jiu II 
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Nr. 
crt. 

Nume/prenume 
elev 

Domeniul de 
concurs 

Profesor 
îndrumător 

Titlul concursului 
Premiul 
obținut 

27 Dimișcă Eliza Maria 
Protecția 
mediului/ 
secțiunea artă 

Miron Cristina Concurs Național- Raul Surdoiu/Tg. Jiu III 

28 Bacoșcă Maria Artă Miron Cristina 
Concurs regional- Unitatea în diversitatea 
europeană/Tulcea 

I 

29 Vîrgă Ingrid Sofia Artă Miron Cristina 
Concurs regional- Unitatea în diversitatea 
europeană/Tulcea 

I 

30 Văcaru Ana Maria Artă Miron Cristina 
Concurs regional- Unitatea în diversitatea 
europeană/Tulcea 

II 

31 
Vârgă Andreea 
Denisa 

Artă Miron Cristina 
Concurs regional- Unitatea în diversitatea 
europeană/Tulcea 

II 

32 Gherguț Ștefania Artă Miron Cristina 
Concurs regional- Unitatea în diversitatea 
europeană/Tulcea 

II 

 

Clubul Copiilor Târgu Neamț 
Lista elevilor care au obținut premii naționale/ internaționale 

Nr.  
crt. 

Nume/prenume elev Domeniul de 
studiu 

Profesor 
îndrumător 

Titlul concursului Premiul 
obținut 

1. Ansamblul Folcloric 
Nemțenii 
Clasele IX - XII 

Ecoturism/ 
Dans popular 

Gîtlan Dănică Festivalul Internațional de 
dans Prietenia Vaslui 

I 

2. Ansamblul Folcloric Plăeșii 
din Tg Neamț 
Clasele V-VIII 

Ecoturism/ 
Dans popular 

Gîtlan Dănică Festivalul Internațional de 
dans Prietenia Vaslui 

I 

3. Ansamblul Folcloric 
Nemțenii 
Clasele IX - XII 

Ecoturism/Dans 
popular 

Gîtlan Dănică Festivalul Internațional de 
Folclor pentru copii și tineret 

Cătălina - Iași 

III 

 
 

  



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

281 

 

ANEXA NR.4 
Concursuri naționale/olimpiade județene destinate copiilor cu CES 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/concurs 

regional/național(ă)/internațional(ă) 

Numele și 

prenumele elevului 

premiat 

Premiul 

obținut 

Profesor(i) 

coordonator(i) 

1.  
Concurs internațional „Învingător prin artă” Copoț Andrei I Scheuleac 

Lăcrimioara 

2.  Concurs regional „Armonia primăverii” Lateș Raluca 

Copoț Andrei 

Podgorski Mihail 

I 

I 

II 

Oltianu Lucia 

 

3.  Concurs național literar- artistic „Magia 

cuvântului eminescian în poezie și culoare” 

Lateș Raluca 

Copoț Andrei 

III 

mențiune 

Oltianu Lucia 

 

4.  Concurs județean „O alimentație sănătoasă – un 

organism puternic” 

Copoț Andrei II Oltianu Lucia 

 

5.  Concurs județean „Toleranță versus violență” Copoț Andrei 

Lateș Raluca 

II 

III 

Oltianu Lucia 

 

6.  Concurs județean „Lumea Magică a formelor 

geometrice” 

Copoț Andrei 

Lateș Raluca 

I 

I 

Oltianu Lucia 

 

7.  Concurs național „În cămara toamnei” Dragomir Gabriel 

Copoț Andrei 

Lateș Raluca 

I 

I 

premiu special 

Oltianu Lucia 

 

8.  Concurs Județean „Argintul Iernii” Copoț Andrei 

Lateș Raluca 

Podgorski Mihail 

I 

II 

III 

Oltianu Lucia 

 

9.  Concurs și Simpozion Internațional online de 

Creație literară, Creație Plastică și Artă 

Fotografică „Trăire și comuniune - urcuș spre 

desăvârșire” 

Lateș Raluca 

Copoț Andrei 

 

I 

III 

Oltianu Lucia 

 

10.  Concurs în cadrul Simpozionului Județean cu 

participare Națională „Lectura - Cale spre sufletul 

copiilor ” 

Lateș Raluca 

Copoț Andrei 

I 

II 

Oltianu Lucia 

 

11.  Concurs Județean „Poveste de Crăciun” Lateș Raluca 

Copoț Andrei 

Podgorski Mihail 

I 

I 

I 

Oltianu Lucia 

 

12.  Concurs Județean cu participare Națională 

„Călătorie în lumea poveștilor” 

Lateș Raluca 

Podgorski Mihail 

II 

mențiune 

Oltianu Lucia 

 

13.  Concurs Județean „Primăvara-fantezie și 

culoare” 

Lateș Raluca 

 

II Oltianu Lucia 

 

14.  Concursul național „Pro CES” Alexa Ionuț Gabriel 

Floroaia Ștefan 

Samson Denisa-

Ionela 

I 

II 

III 

Vartic Maria-

Petronela 

15.  Concurs „Lumea Magică a Formelor Geometrice”  Floroaia Ștefan 

Alexa Ionuț Gabriel 

I 

II 

Vartic Maria-

Petronela 
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Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/concurs 

regional/național(ă)/internațional(ă) 

Numele și 

prenumele elevului 

premiat 

Premiul 

obținut 

Profesor(i) 

coordonator(i) 

Moisii Gabriel 

Filip Maria 

I 

I 

Istrate Mariana 

Istrate Mariana 

16.  Concurs național  literar-artistic „Magia 

cuvântului eminescian în poezie și culoare” 

Moisii Gabriel  

Filip Maria  

I 

II 

Istrate Mariana  

17.  Concurs județean „O alimentație sănătoasă – un 

organism puternic” 

Cotfasă Manuel I Istrate Mariana 

18.  Concurs județean „Toleranță versus violență” Moisii Gabriel 

Filip Maria 

II 

III 

Istrate Mariana 

19.  Concurs național „În cămara toamnei” Filip Maria 

Cotfasă Manuel 

II 

premiu special 

Istrate Mariana 

20.  Concurs Județean „Argintul Iernii” Cotfasă Manuel 

Moisii Gabriel 

Filip Maria 

I 

II 

III 

Istrate Mariana 

21.  Concurs și Simpozion Internațional online de 

Creație literară, Creație Plastică și Artă 

Fotografică „Trăire și comuniune - urcuș spre 

desăvârșire” 

Moisii Gabriel 

Filip Maria 

I 

III 

Istrate Mariana 

22.  Concurs în cadrul Simpozionului Județean cu 

participare Națională „Lectura - Cale Spre 

Sufletul Copiilor” 

Cotfasă Manuel 

Moisii Gabriel 

 

I 

II 

Istrate Mariana 

23.  Concurs Județean „Poveste de Crăciun” Cotfasă Manuel 

Moisii Gabriel 

Filip Maria 

I 

I 

I 

Istrate Mariana 

24.  Concurs Județean „Primăvara-fantezie și 

culoare” 

Filip Maria 

 

II Istrate Mariana 

25.  Concurs național „În cămara toamnei” Copoț Bogdan 

Copoț Mihai 

Oglinzanu Dumitru 

I 

I 

premiu special 

Bogos Ana 

26.  Concurs regional „Primăvara în imagini” Corovancă Lavinia 

Elena  

Cobzaru Nicolae 

premiu special 

 

II 

Cojocariu Laura  

27.  Concurs regional „Sărbătoarea paștelui prin ochii 

copiilor” 

Măcinică Mihai – 

Robert  

Humă Antonia 

I 

 

mențiune 

Cojocariu Laura 

28.  Concurs regional de creație plastică și literară 

„Copilărie în culori” 

Cobzaru Nicolae 

Pădurariu Răzvan Ilie 

II 

I 

Cojocariu Laura 

29.  Concurs regional de Creație Plastică și literară 

„Natura prietena mea” 

Măcinică Mihai – 

Robert  

Humă Antonia  

premiu special 

 

mențiune 

Cojocariu Ana- 

Laura  

30.  Expoziția Națională Concurs  

„Sfintele paști – 2022” (Asociația culturală Vasile 

Pogor și Facultatea de Teologie Ortodoxă – Iași) 

Corovancă Lavinia  

Pădurariu Răzvan  

II 

III 

Cojocariu Ana- 

Laura 

31.  Concurs regional de creație aristico-plastică 

„Bucuria învierii” 

Măcinică Mihai  

Șchiopu Cristina  

mențiune 

premiu special 

Cojocariu Ana- 

Laura 
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Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/concurs 

regional/național(ă)/internațional(ă) 

Numele și 

prenumele elevului 

premiat 

Premiul 

obținut 

Profesor(i) 

coordonator(i) 

32.  Concurs național de teatru „Micul actor” , 

secțiunea educație plastică – „Călătorind în 

lumea poveștilor” 

Busuioc Denisa și 

Cobzaru Nicolae  

III 

I 

Cojocariu Ana- 

Laura 

33.  Concurs „Prietenii pompierilor” – etapa județeană Echipaj C.Ș.E.I. – 

Tg.Neamț  

III Cojocariu 

Nicușor și 

Adumitresei 

Mădălina  

34.  Concurs Județean de Baschet – abilități 

individuale  

Echipaj C.Ș.E.I.  

Tg.Neamț  

Iancu Felician  

Măcinică Mihai  

Cobzaru Nicolae  

Ținei Gina  

II 

 

I 

II 

 

Cojocariu 

Nicușor și 

Adumitresei 

Mădălina 

35.  Concurs Regional „Copilăria - O lumefermecată” Lăcătuşu Vasile 

Todirică Iustina 

Lăcătuşu Elisabeta 

I Lupu Maria-Alina 

36.  Concurs Interjudețean - „Sărbătoarea Învierii-

Spiritualitate și tradiții prin ochi de copil” 

Lăcătuşu Vasile  

Lăcătuşu Elisabeta 

I 

II 

Lupu Maria-Alina 

37.  Concurs Județean de creație - „Universul 

culorilor pascale” 

Lăcătuşu Ana 

Lăcătuşu David 

II 

II 

Lupu Maria-Alina 

38.  Concurs Regional - „Primăvara în imagini” Lăcătuşu Vasile 

Lăcătuşu Elisabeta 

I 

II 

Lupu Maria-Alina 

39.  Concurs județean – „Lumea magică a formelor 

geometrice” 

Groza Mădălin 

Todirică Iustina 

I 

I 

Lupu Maria-Alina 

40.  Concurs județean „Strada, prieten sau dușman?” Moisii Gabriel 

Filip Maria 

Cotfasă Manuel 

I 

I 

I 

Toma Mihaela 

41.  Concurs județean „Lumea magică a formelor 

geometrice” 

Moisii Gabriel 

Cotfasă Manuel 

I 

II 

Toma Mihaela 

42.  Concurs județean „Europa sunt eu, ești tu, 

suntem împreună”, ediția a IV-a 

Moisii Gabriel 

Cotfasă Manuel 

Filip Maria 

I 

II 

II 

Toma Mihaela 

43.  Concurs județean „Prietenie, armonie și culoare” Filip Maria 

Apetrei Eduard 

I 

II 

Toma Mihaela 

44.  Concurs regional „Mesaj pentru părintele meu” Moisii Gabriel 

Cotfasă Manuel 

I 

II 

Toma Mihaela 

45.  Concurs național „Primăvara ca o poveste” Filip Maria 

Cotfasă Manuel 

Moisii Gabriel 

I 

II 

II 

Toma Mihaela 

46.  Concurs județean „Lumea magică a formelor 

geometrice” 

Copoț Mihai 

Russa Iulian 

I 

I 

Dănilă Mariana 

47.  Proiect județean „Zâmbind Copilăriei” Pădurariu Răzvan  III Popa Elena  

48.  Concurs județean „Albastru pentru solidaritate” Copot Bogdan Copot 

Mihai 

I 

II 

Cucos Maria 
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Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/concurs 

regional/național(ă)/internațional(ă) 

Numele și 

prenumele elevului 

premiat 

Premiul 

obținut 

Profesor(i) 

coordonator(i) 

Russa Constantin-

Iulian 

III 

49.  Concurs regional „Magia Sărbătorilor de iarnă” Macinica Ionela 

Moisii Catalin 

I 

II 

Ciudin Brandusa 

50.  Expoziția Internațională - Concurs „Învingător 

prin artă” 

Burca Emilia I Ciudin Brandusa 

51.  Concursul interjudețean „Armonie prin arta 

populară și tradiții” 

Nenica Dana 

Goleanu Andrei Ionuț 

Podgorski Georgiana 

I 

I 

mențiune 

Ciudin Brandusa 

52.  Concurs „Prietenie, diversitate, incluziune” Zbranca Florentina 

Lupu Alexandru 

III 

I 

Ciudin Brandusa 

53.  Festivalul National de Talente Artistice 

„Descopăr frumosul din mine” 

Serban Alina 

Aschiopoaiei Anca 

Valentina 

I 

I 

Ciudin Brandusa 

54.  Concurs județean „Albastru pentru solidaritate”  Samoila Eusebiu 

Zbranca Paul 

Cojocaru Ionela 

I 

II 

III 

Popa Marcela 

55.  Concurs județean „Albastru pentru  solidaritate” Asavei- Cucu Petrică 

Găină Roxana 

Iftimescu Bianca 

Rubei Alin 

I 

I 

II 

I 

Prof. Damian   

Andreea  

56.  Concurs „Tradiții multiculturale” Dorcu Ioana 

Pîrvu Ștefania 

Cristina 

I 

II 

Răuță Carmen 

57.  Concurs „Meseria brățară de aur” Niță Elena 

Pîrvu Laurențiu 

Pîrvu Diana 

Mențiune 

II 

I 

Răuță Carmen 

58.  Concurs ,„Zâmbet de copil în zbor de fluturi” Cobzariu Iolanda 

Elena 

Moisa Amalia 

mențiune 

specială 

III 

Pavelescu 

Luminița 

59.  Concurs „Așteptând Învierea Domnului” Chiriac Ionela  

 

Luca Gabriel  

I 

 

II 

Pavelescu 

Luminița  

Ghineț Avisarion 

60.  Concurs „Zâmbet de copil în zbor de fluturi”” Andrei Eliza Daniela mențiune Chipon Gina 

61.  Concurs „Meseria brățară de aur” Zargiu Gabriela II Nechita Liliana 

62.  Concurs „Mesajul meu antidrog” Caluș Elena I Clopoțel Mirela 

63.  Concurs „Meseria brățară de aur” Chiriac Ionela mențiune Pavelescu 

Luminița 

64.  Campionatul Național de Fitness și Zâmbete Negru Gabriel 

Teodorescu Alberto 

Dascalu Andreea 

Scutaru Beatrice 

Ștefănescu 

Magdalena 

I 

I 

I 

I 

I 

 

Tanasă 

Georgeta 

 Amarinei Magda 

Anton Mircea 
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Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/concurs 

regional/național(ă)/internațional(ă) 

Numele și 

prenumele elevului 

premiat 

Premiul 

obținut 

Profesor(i) 

coordonator(i) 

Ungureanu 

Constantin 

Ceaușu Andrei 

Capră Romeo 

Nemțeanu Marius 

Percă Bogdan 

Ungureanu Cristian 

Cucoară Magda 

Mereuță Robert 

Pleșcan Liviu 

Baciu Alin 

Iustin Gavril 

Avăcăriței Florentina 

Pavăl Andreea 

Raica Alexandra 

Slavu Marian 

Ursu Brândușa 

Ungureanu Veronica 

Alecsa Bianca 

Manolache Matei 

Postolache Florin 

Cojoc Sabin 

I 

 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

III 

III 

65.  Campionatul județean de baschet  Memorialul 

doctor „Sorin Ciobanu” 

Cucoară Magda 

Olaru Petru 

Fodor Gabriel 

Avăcăriței Florentina 

Ungureanu Veronica 

Stoian Valentina 

Manolache Matei 

Alecsa Bianca 

Ursu Brândușa 

Gavril Iustin 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Tanasă 

Georgeta 

Amarinei Magda 

Anton Mircea 

66.  Concurs „Prietenii pompierilor” etapa județeană Homea Alin 

Homea Andrei 

AmbrosăAlexandru 

Ungureanu Veronica 

Stoian Valentina 

Cucoară Magda 

Mereuță Robert 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Amarinei Magda 

Tanasă 

Georgeta 

Cioflînc Lavinia 
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ANEXA NR.5 
Rezultatele la concursuri obținute de elevii înscriși la 

Centrul Județean de Excelență 
 

NR. 
CRT 

NUME SI 
PRENUME 

DISCIPLINA 
OLIMPIADA 

ETAPA 
JUDEȚEANĂ 

PREMIUL 
OLIMPIADA 
NAȚIONALĂ 

ALTE PREMII PROFESOR 

1 Berea George-
Alexandru 

ASTRONOMIE ŞI 
ASTROFIZICĂ 

JUDETEANA-
PREMIUL I 

 PREMIUL I 
(MEDALIE DE 
AUR) 

   Oniciuc 
Griogruță 

2 Cazacu Giorgia ASTRONOMIE ŞI 
ASTROFIZICĂ 

JUDETEANA-
PREMIUL I 

      Oniciuc 
Griogruță 

3 Meynaghi Aghdam 
Alexandru 

ASTRONOMIE ŞI 
ASTROFIZICĂ 

JUDETEANA-
PREMIUL I 

 DIPLOMA DE 
ONOARE 

    Oniciuc 
Griogruță 

4 Sandu Ilinca ASTRONOMIE ŞI 
ASTROFIZICĂ 

JUDETEANA-
PREMIUL I 

 PREMIUL III 
(MEDALIE DE 
AUR) 

    Oniciuc 
Griogruță 

5 Voaideș-Negustor 
Robert-Ionuț 

ASTRONOMIE ŞI 
ASTROFIZICĂ 

JUDETEANA-
PREMIUL I 

 PREMIUL III 
(MEDALIE DE 
AUR) 

    Oniciuc 
Griogruță 

6 Apostol Alexandru ASTRONOMIE ŞI 
ASTROFIZICĂ 

JUDETEANA-
PREMIUL I 

MENȚIUNE  Oniciuc 
Griogruță 

7 Bistriceanu Miruna ASTRONOMIE ŞI 
ASTROFIZICĂ 

JUDETEANA-
PREMIUL I 

DIPLOMĂ DE 
ONOARE 

 Oniciuc 
Griogruță 

8 Dumitrescu Nicole ASTRONOMIE ŞI 
ASTROFIZICĂ 

JUDETEANA-
PREMIUL I 

DIPLOMĂ DE 
ONOARE 

 Oniciuc 
Griogruță 

9 Pătuleanu Vlad ASTRONOMIE ŞI 
ASTROFIZICĂ 

JUDETEANA-
PREMIUL I 

MEDALIE DE 
BRONZ 

 Oniciuc 
Griogruță 

10 Bistriceanu Traian ASTRONOMIE ŞI 
ASTROFIZICĂ 

JUDETEANA-
PREMIUL I 

MEDALIE DE 
BRONZ 

 Oniciuc 
Griogruță 

11 Zăgărin Tudor BIOLOGIE JUDETEANA- 
PREMIUL III 

  Veiss Aloma 
Ungureanu 
Mariana 
Dobândă 
Ramona 

12 Ciocârlan Andrei BIOLOGIE JUDETEAN- 
PREMIUL II 

  Veiss Aloma 
Ungureanu 
Mariana 
Dobândă 
Ramona 

13 Năsoi Ioana BIOLOGIE JUDETEANA – 
PREMIUL I 

  Veiss Aloma 
Ungureanu 
Mariana 
Dobândă 
Ramona 

14 Armeanu Stefan BIOLOGIE JUDETEANA – 
PREMIUL III 

  Veiss Aloma 
Ungureanu 
Mariana 
Dobândă 
Ramona 

15 Andrei Ignat CHIMIE     CONCURS 
NATIONAL 
”ZIRCON”-
PREMIUL II 

Andrei Brîndușa 
Ionică Florica 
Vișan Mihaela 
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NR. 
CRT 

NUME SI 
PRENUME 

DISCIPLINA 
OLIMPIADA 

ETAPA 
JUDEȚEANĂ 

PREMIUL 
OLIMPIADA 
NAȚIONALĂ 

ALTE PREMII PROFESOR 

16 Avirvarei Bianca 
Maria 

CHIMIE     CONCURS 
ACADEMICIAN 
CRISTOFOR 
SIMIONESCU-
PREMIUL II 

Andrei Brîndușa 
Ionică Florica 
Vișan Mihaela 

17 Boghean Daria 
Andreea 

CHIMIE JUDETEANA-
PREMIUL I 

  PARTICIPARE   Andrei Brîndușa 
Ionică Florica 
Vișan Mihaela 

18 Bolea Dimitrie CHIMIE JUDETEANA-
PREMIUL I 

PARTICIPARE   Andrei Brîndușa 
Ionică Florica 
Vișan Mihaela 

19 Dulau 
Constantinescu Ana 
Flavia 

CHIMIE     CONCURS 
NATIONAL 
BIOLOGIE -
CHIMIE”ZIRCON”-
PREMIUL II 

Andrei Brîndușa 
Ionică Florica 
Vișan Mihaela 

20 Lupașcu Simon 
Dimitrie 

CHIMIE JUDETEANA-
PREMIUL I 

MENŢIUNE 
SPECIALA 

  Andrei Brîndușa 
Ionică Florica 
Vișan Mihaela 

21 Paica Andreea 
Alexandra 

CHIMIE     CONCURS 
ACADEMICIAN 
CRISTOFOR 
SIMIONESCU-
PREMIUL III                                                        
CONCURS 
NATIONAL 
BIOLOGIE -
CHIMIE”ZIRCON”-
MENTIUNE                             

Andrei Brîndușa 
Ionică Florica 
Vișan Mihaela 

22 Rusu Bianca Elena CHIMIE     CONCURS 
ACADEMICIAN 
CRISTOFOR 
SIMIONESCU-
PREMIUL II                                                                     
CONCURS 
NATIONAL 
BIOLOGIE -
CHIMIE”ZIRCON”-
PREMIUL I 

Andrei Brîndușa 
Ionică Florica 
Vișan Mihaela 

23 Barticel Denis Andei ELECTRIC JUDETEANA PREMIUL III   Plosnita 
Lacramioara 

24 Oprea David Rafael ELECTRIC JUDETEANA PREMIUL II   Plosnita 
Lacramioara 

25 Blaj Marian ELECTRIC JUDETEANA     Plosnita 
Lacramioara 

26 Netedu Paul ELECTRIC JUDETEANA-
PREMIUL III 

    Plosnita 
Lacramioara 

27 Partac Elisa ELECTRIC JUDETEANA-
PREMIUL III 

    Plosnita 
Lacramioara 

28 Coca Alin Petru ELECTRONICA JUDETEANA-
PREMIUL III 

    Plosnita 
Lacramioara 

29 Tofana Stefan  ELECTRONICA MENTIUNE     Plosnita 
Lacramioara 



 
 
 

 

 
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022 

  

288 

NR. 
CRT 

NUME SI 
PRENUME 

DISCIPLINA 
OLIMPIADA 

ETAPA 
JUDEȚEANĂ 

PREMIUL 
OLIMPIADA 
NAȚIONALĂ 

ALTE PREMII PROFESOR 

30 Bistricianu Teodor  ELECTRONICA, 
AUTOMATIZARI, 
TELECOMUNICAŢII 

  MENŢIUNE   Sauciuc 
Gheorhe 

31 Tomescu Vlad 
Costin 

ELECTRONICĂ ŞI 
ROBOTICĂ 

    CONCURS 
NATIONAL MADE 
FOR EUROPE, 
ETAPA 
JUDETEANA-
PREMIUL II 

Horlescu 
Gabriela 

32 Trifan Dacian Stefan ELECTRONICĂ ŞI 
ROBOTICĂ 

    CONCURS 
NATIONAL MADE 
FOR EUROPE, 
ETAPA 
JUDETEANA-
PREMIUL III 

Horlescu 
Gabriela 

33 Gradinaru Nicoleta 
Daniela 

ELECTRONICĂ ŞI 
ROBOTICĂ 

    CONCURS 
NATIONAL MADE 
FOR EUROPE, 
ETAPA 
JUDETEANA-
PREMIUL III 

Horlescu 
Gabriela 

34 Pozdercă Iustina ELECTRONICĂ ŞI 
ROBOTICĂ 

    CONCURS 
NAȚIONAL,,ȘTIU 
ȘI APLIC”-ETAPA 
JUDEȚEANĂ-
PREMIUL II 

Horlescu 
Gabriela 

35 Crăciun Ionuț-Marius ELECTRONICĂ ŞI 
ROBOTICĂ 

    CONCURS 
NAȚIONAL,,ȘTIU 
ȘI APLIC”-ETAPA 
JUDEȚEANĂ-
MENȚIUNE 

Horlescu 
Gabriela 

36 Lazăr- Miron Mateea ELECTRONICĂ ŞI 
ROBOTICĂ 

    CONCURS 
NAȚIONAL,,ȘTIU 
ȘI APLIC”-ETAPA 
JUDEȚEANĂ-
MENȚIUNE 

Horlescu 
Gabriela 

37 Agafiței Anastasia-
Teodora 

ENGLEZĂ JUDETEANA-
MENŢIUNE 

    Ichim Alina 
Tarhon Bianca 

38 Amihaesei Ștefan-
Alexie  

ENGLEZĂ     MENTIUNE -faza 
judeteana Public 
Speaking 

Ichim Alina 
Tarhon Bianca 

39 Bîrlădeanu Ana-
Liviana 

ENGLEZĂ JUDETEANA-
PREMIUL III 

    Ichim Alina 
Tarhon Bianca 

40 Cuibar Elisabeta 
Elena 

ENGLEZĂ     MENTIUNE -faza 
judeteana Public 
Speaking 

Ichim Alina 
Tarhon Bianca 

41 Dominte Andra ENGLEZĂ     PREMIUL II -faza 
judeteana Public 
Speaking 

Ichim Alina 
Tarhon Bianca 

42 Dumitriu Andreea ENGLEZĂ JUDETEANA-
MENTIUNE 

  PREMIUL I -faza 
judeteana Public 
Speaking 

Ichim Alina 
Tarhon Bianca 

43 Epanu George ENGLEZĂ JUDETEANA-
MENTIUNE 

  PREMIUL I -faza 
judeteana Public 
Speaking               
PREMIUL I -faza 

Ichim Alina 
Tarhon Bianca 
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NR. 
CRT 

NUME SI 
PRENUME 

DISCIPLINA 
OLIMPIADA 

ETAPA 
JUDEȚEANĂ 

PREMIUL 
OLIMPIADA 
NAȚIONALĂ 

ALTE PREMII PROFESOR 

REGIONALAPublic 
Speaking                

44 Harpa George ENGLEZĂ JUDETEANA-
MENTIUNE 

  MENTIUNE -faza 
judeteana Public 
Speaking 

Ichim Alina 
Tarhon Bianca 

45 Miron Vasile ENGLEZĂ JUDETEANA-
MENTIUNE 

    Ichim Alina 
Tarhon Bianca 

46 Petrariu Ioan Maria ENGLEZĂ     PREMIUL II -faza 
judeteana Public 
Speaking 

Ichim Alina 
Tarhon Bianca 

47 Tamasclaru Daria 
Maria 

ENGLEZĂ JUDETEANA-
MENTIUNE 

  PREMIUL III -faza 
judeteana Public 
Speaking 

Ichim Alina 
Tarhon Bianca 

48 Tarhon Maria ENGLEZĂ JUDETEANA-
PREMIUL I 

    Ichim Alina 
Tarhon Bianca 

49 Trifan Isabela 
Alexandra 

ENGLEZĂ     PREMIUL II -faza 
judeteana Public 
Speaking 

Ichim Alina 
Tarhon Bianca 

50 Urzica Silvia ENGLEZĂ     PREMIUL II -faza 
judeteana Public 
Speaking 

Ichim Alina 
Tarhon Bianca 

51 Iftime Andrei Iulian FIZICĂ JUDETEANA-
PREMIUL III 

    Tănasă Elvira 

52 Crăciun Andra FIZICĂ JUDETEANA-
MENTIUNE 

    Tănasă Elvira 

53 Besu Ioana FIZICĂ        Oniciuc 
Anișoara 

54 Pătrășcanu Ana FIZICĂ   MEDALIE DE 
BRONZ 

   Moroșanu 
Cezarina 

55 Bodron Dimitrie-
Hrisostom 

FIZICĂ   MENTIUNE-
MEDALIE DE 
ARGINT 

  Secară Cristinel 

56 Atomulesei Tudor-
Gabriel 

FIZICĂ   MEDALIE DE 
ARGINT 

  Frenți Mariana 

57 Sandu Ilinca FIZICĂ   MEDALIE DE 
BRONZ 

   Frenți Mariana 

58 Apalaghiei Ioan FIZICĂ   MEDALIE DE 
BRONZ 

   Haralamb Dorel 

59 Luchian Cristian FIZICĂ   MEDALIE DE 
BRONZ 

   Haralamb Dorel 

60 Niţă Călin Mihai FIZICĂ   DIPLOMA DE 
ONOARE 

   Haralamb Dorel 

61 Berea George-
Alexandru 

FIZICĂ   MENTIUNE-
MEDALIE DE 
ARGINT 

   Oniciuc 
Grigoruță 

62 Hanganu Ioan-Tudor FIZICĂ   MEDALIE DE 
BRONZ 

    Oniciuc 
Grigoruță 

63 Romaniuc Albert-
Iulian 

FIZICĂ   MEDALIE DE 
BRONZ 

    Oniciuc 
Grigoruță 

64 Voaideș-Negustor 
Robert-Ionuț 

FIZICĂ   MENTIUNE-
MEDALIE DE 
AUR 

  Oniciuc 
Grigoruță 

65 Apostol Alexandru FIZICĂ   MENTIUNE-
MEDALIE DE 
ARGINT 

  Secară Cristinel 
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NR. 
CRT 

NUME SI 
PRENUME 

DISCIPLINA 
OLIMPIADA 

ETAPA 
JUDEȚEANĂ 

PREMIUL 
OLIMPIADA 
NAȚIONALĂ 

ALTE PREMII PROFESOR 

66 Bistriceanu Traian FIZICĂ       Secară Cristinel 

67 Mărtinaş Mihai 
Andrei 

INFORMATICĂ       Moldoveanu 
Florin 

68 Enăchescu Andrei 
Florin 

INFORMATICĂ   MEDALIE DE 
BRONZ 

  Moldoveanu 
Florin 

69 Luchian Cristian INFORMATICĂ   MEDALIE DE 
AUR 

  Moldoveanu 
Florin 

70 Colta Philip INFORMATICĂ   MEDALIE DE 
AUR 

  Moldoveanu 
Florin 

71 Chirila George ITALIANA JUDETEANA-
PREMIUL I 

PREMIUL III   Enache Catalina 

72 Cojocaru Iustina ITALIANA JUDETEANA     Enache Catalina 

73 Ghirculeasa 
Alessandro Andrei 

ITALIANA JUDETEANA     Enache Catalina 

74 Ion Larisa ITALIANA JUDETEANA     Enache Catalina 

75 Leon Alexandra 
Giorgiana 

ITALIANA JUDETEANA     Enache Catalina 

76 Lupu Alessia ITALIANA JUDETEANA     Enache Catalina 

77 Raspopa Andrei 
Codrin 

ITALIANA JUDETEANA-
PREMIUL I 

MENȚIUNE 
SPECIALĂ  

  Enache Catalina 

78 Stanciu Denis-
Ștefan  

ITALIANA JUDETEANA     Enache Catalina 

79 Romila Ioana ITALIANA JUDETEANA MENȚIUNE 
MEN   

  Enache Catalina 

80 Adam Alessia 
Nicoleta  

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

    Concursul „Caligrafii 
tematice”, ediția a 
IV-a (nu s-au 
anunțat rezultatele) 

 Prisacaru 
Roxana, Zăloagă 
Ana Maria 

81 Anusca Andrei LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

JUDETEANA-
PREMIUL III 

  Olimpiada-Lectura 
ca abilitate de viata 
-PREMIUL I 

Pascu Elisabeta, 
Margine Adina, 
Manoliu Cătălina 

82 Anușca Andrei LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

JUDETEANA-
PREMIUL III 

  Locul I –calificaree 
nationala OLAV 
Locul al III – lea 
OLR 

Pascu Elisabeta, 
Margine Adina, 
Manoliu Cătălina 

83 Baltag Carina Elena LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

JUDETEANA-
PREMIUL II 

    Iliuta Melania 

84 Dimon Ana 
Ruxandra 

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

JUDETEANA-
MENTIUNE 

    Iliuta Melania 

85 Ilieș Bianca Iuliana LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

JUDETEANA-
MENTIUNE 

    Filioreanu, 
Draganescu 

86 Isopescu Medeea 
Margareta 

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

JUDETEANA-
MENTIUNE 

    Iliuta Melania 

87 Mihai Narcisa-Ilaria LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

    Olimpiada-Lectura 
ca abilitate de viata 
-MENTIUNE 

Zaloaga Ana 
Maria 

88 Miron Vasile LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

    Locul I -calificare 
nationala Olimpiada  
Judeteana de 
lingvisica                

Manoliu Catalina 
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PRENUME 

DISCIPLINA 
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ALTE PREMII PROFESOR 

Mentiune-calificare 
la etapa 
international Asia 
Pacific 

89 Nohai Mara-Teodora LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

JUDETEANA-
MENTIUNE 

    Apetrei 
Petronela 

90 Panaite Ilinca 
Alexandra 

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

JUDETEANA-
PREMIUL II 

    Romano, Trufas, 
Baietanu 

91 Roșu Daria Ioana LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

  MENŢIUNE ŞI 
PREMIU 
SPECIAL 

Olimpiada de 
Cultură și 
spiritualitate 
românească 
Premiul I, etapa 
județeană; 
Mențiune, etapa 
națională 
Concursul de 
poezie on-line 2022, 
Premiu 

 Pascu 
Elisabeta, 
Margine Adina, 
Manoliu Cătălina 

92 Stafie Alexandra-
Maria 

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

JUDETEANA-
MENTIUNE 

    Apetrei 
Petronela 

93 Veiss-Tiana Alessia LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

JUDETEANA-
PREMIUL I 

MENŢIUNE 
SPECIALA 

  Iliuta Melania 

94 Vrîncianu Ştefania 
Ilinca 

LIMBA SI 
LITERATURA 
ROMANA 

JUDETEANA-
PREMIUL III 

    Filioreanu 
Nicoleta 

95 Andronache Alessia 
Maria 

MATEMATICĂ     -Comper- Etapa 
Națională –
PREMIUL II 
--azeta Matematică 
– Etapa Națională 
Premiul III 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

96 Protopopescu Giulia 
Maria 

MATEMATICĂ     -Comper – Etapa 
Națională- 
PREMIUL I 
- Fii inteligent la 
matematică- 
PREMIUL I 
-Gazeta Matematică 
– Etapa Națională- 
Premiul I 
-Lumina Math – 
PREMIUL II 
-Mate +, etapa 
locală- PREMIUL I 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

97 Samson Radu 
Ștefan 

MATEMATICĂ     -Menţiune 
Concursul ,,Dimitrie 
Pompeiu” Botosani; 
- Premiul I ,,Fii 
Inteligent la 
Matematica’’ 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 
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98 Filip Octavian-Adrian MATEMATICĂ     --Comper – Etapa 
Națională- 
PREMIUL I 
-- Fii inteligent la 
matematică- 
PREMIUL I 
--Excelență prin 
educație-Premiul I 
-Lumina Math – 
PREMIUL I 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

99 Bozomală Ana Maria MATEMATICĂ     Premiul I,,Fii 
Inteligent la 
Matematica’’ 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

100 Moroșanu Rareș MATEMATICĂ     -Comper – Etapa 
Națională- 
PREMIUL I 
- Fii inteligent la 
matematică- 
PREMIUL I 
-Excelență prin 
educație-Premiul I 
-Lumina Math – 
PREMIUL I 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

101 Balint David Marian MATEMATICĂ     --Comper – Etapa 
Națională- 
PREMIUL II 
- Fii inteligent la 
matematică- 
PREMIUL II 
-Excelență prin 
educație-Premiul II 
-Lumina Math – 
PREMIUL II 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

102 Bogleș Iarina MATEMATICĂ     Premiul II  
,,Fii Inteligent la 
Matematica’’ 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

103 Boțoc Fabian Ionut MATEMATICĂ     -Comper – Etapa 
Națională- 
PREMIUL II 
-Gazeta Matematică 
– Etapa Națională- 
Premiul II 
-Lumina Math – 
PREMIUL III 
-Mate +, etapa 
locală- PREMIUL I 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

104 Sîrghi Karina MATEMATICĂ     -Comper – Etapa 
Națională- 
PREMIUL I 
- Fii inteligent la 
matematică- 
PREMIUL II 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 
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-Gazeta Matematică 
– Etapa Națională- 
Premiul I 
-Lumina Math – 
MENȚIUNE 

105 Ursachi Andrei MATEMATICĂ     -Comper – 
PREMIUL I 
- Fii inteligent la 
matematică- 85 
puncte 
-Gazeta Matematică 
– Premiul III 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

106 Vernica Dragoș 
Andrei 

MATEMATICĂ     Premiul I ,,Fii 
Inteligent la 
Matematica’’ 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

107 Stafie Sara Ioana MATEMATICĂ     Premiul II 
,,Fii Inteligent la 
matematica” 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

108 Hodorogea Daria -
Maria 

MATEMATICĂ     -Lumina Math – 
mențiune 
-Comper – 
PREMIUL I 
-Gazeta Matematică 
– Premiul de 
excelență 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

109 Bibiruș  Ioana MATEMATICĂ     Premiul II 
,,Fii Inteligent la 
matematica” 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

110 Rotaru Teodor MATEMATICĂ     -Lumina Math – 
mențiune 
-Comper – 
PREMIUL II, Fii 
inteligent la 
matematică- 86 
puncte 
-Gazeta Matematică 
– Premiul III 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

112 Husaru-Nechita 
Dumitru  

MATEMATICĂ     -Premiul Special şi 
Menţiune la 
Concursul ,,Dimitrie 
Pompeiu’’ Botoşani; 
-Premiul I ,,Fii 
Inteligent la 
Matematica’’ 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

113 Robu Tudor 
Octavian 

MATEMATICĂ     -Menţiune la 
Concursul ,,Dimitrie 
Pompeiu’’ Botoşani; 
-Premiul I la 
Concursul ,,Fii 
Inteligent la 
Matematică’’ 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 
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ALTE PREMII PROFESOR 

114 Neagu Bianca MATEMATICĂ     -Premiul I la 
Concursul ,,Fii 
Inteligent la 
Matematică’’ 
-Premiul II la 
Lumina Math 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

115 Borșan Darius MATEMATICĂ     -Comper – Etapa 
Națională- 
PREMIUL I 
- Fii inteligent la 
matematică- 
PREMIUL I 
-Excelență prin 
educație-Premiul I 
-Lumina Math – 
PREMIUL I 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

116 Râmaru  Eliza  
Cristina 

MATEMATICĂ     -Comper – Etapa 
Națională- 
PREMIUL I 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

117 Lungu Eliza Ioana MATEMATICĂ     Premiul I la 
Concursul ,,Fii 
Inteligent la 
Matematică’’ 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

118 Druțu Rares-Andrei MATEMATICĂ     -Comper – Etapa 
Națională- 
PREMIUL I 
-Gazeta Matematică 
– Etapa Națională- 
Premiul I 
-Lumina Math – 
PREMIUL III 
-Mate +, etapa 
locală- PREMIUL I 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

119 Tudor Theodor 
Gabriel 

MATEMATICĂ     -Premiul I la 
Concursul ,,Fii 
Inteligent la 
Matematică’’ 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

120 Mreană Matei MATEMATICĂ     -Comper – Etapa 
Națională- 
PREMIUL I 
- Fii inteligent la 
matematică- 
PREMIUL II 
-Gazeta Matematică 
– Etapa Națională- 
Premiul III 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

121 Oprea Irinel MATEMATICĂ     -Lumina Math – 
mențiune 
-Comper – 
PREMIUL II, Fii 
inteligent la 
matematică- 90 
puncte 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 
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-Gazeta Matematică 
– Premiul III 

122 Iftime Daria MATEMATICĂ     - Lumina Math – 
mențiune 
-Comper – 
PREMIUL I, Fii 
inteligent la 
matematică- 100 
puncte 
-Gazeta Matematică 
– Premiul II 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

123 Damoc Ștefan 
Teodor 

MATEMATICĂ     - LuminaMath – 
PREMIUL II 
- Comper – 
PREMIUL I 
- Gazeta 
Matematică – 
Premiul II 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

124 Dedu Alexandru MATEMATICĂ     Menţiune ,,Fii 
Inteligent la 
Matematică’’  

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

125 Zăloagă Ariana MATEMATICĂ     Premiul I la 
Concursul ,,Fii 
Inteligent la 
Matematică’’ 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

126 Firăstrău-Mihoc 
Victor 

MATEMATICĂ     Premiul I la 
Concursul ,,Fii 
Inteligent la 
Matematică’’ 

Cojocaru 
Anișoara, Erimia 
Lilia, Huci 
Mihaela, Lungu 
Gabriela 

127 Stahie Mihaela 
Codruța 

PSIHOLOGIE 
GENERALĂ 

JUDETEANA-
MENTIUNE 

MENŢIUNE I   Negru Daniela 

128 Afetelor Ștefan-
Eduard 

RELIGIE PREMIUL AL III-
LEA –
OLIMPIADA 
JUDEȚEANĂ DE 
RELIGIE 
ORTODOXĂ 

    Filip Daniela 

129 Stănoiae Oana RELIGIE PREMIUL AL II-
LEA –
OLIMPIADA 
JUDEȚEANĂ DE 
RELIGIE 
ORTODOXĂ 

    Ioniță Elena 

130 Olariu Sebastian RELIGIE PREMIUL AL III-
LEA –
OLIMPIADA 
JUDEȚEANĂ DE 
RELIGIE 
ORTODOXĂ 

    Filip Daniela 

131 David Bianca RELIGIE JUDETEANA-
PREMIUL II 

    Filip Daniela 
Ioniță Elena 

132 Ichim Bogdan RELIGIE PREMIUL I –
OLIMPIADA 

    Ioniță Elena 
Filip Daniela 
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JUDEȚEANĂ DE 
RELIGIE 
ORTODOXĂ 

133 Alistar Ecaterina RELIGIE PREMIU 
SPECIAL- 
OLIMPIADA 
NAȚIONALĂ DE 
CULTURĂ ȘI 
SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ  
PREMIUL I- 
OLIMPIADA 
JUDEȚEANĂ DE 
CULTURĂ ȘI 
SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ  
PREMIUL AL II-
LEA –
OLIMPIADA 
JUDEȚEANĂ DE 
RELIGIE 
ORTODOXĂ 

    Filip Danie Ioniță 
Elenala 

134 Dragu Anastasia RELIGIE MENȚIUNE 
OLIMPIADA 
JUDEȚEANĂ DE 
CULTURĂ ȘI 
SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ 

    Filip Daniela 
Ioniță Elena 

135 Iosub Alexandra RELIGIE MENȚIUNE –
OLIMPIADA 
JUDEȚEANĂ DE 
RELIGIE 
ORTODOXĂ 

    Filip Daniela 
Ioniță Elena 

136 Sandu Codrin 
Stahie Emma 
 

DEZBATERE ȘI 
ARGUMENTARE 

 PREMIUL III - 
ECHIPAJ 

 Iordăchescu 
Lucian 

137 Stahie Emma DEZBATERE ȘI 
ARGUMENTARE 

 MENTIUNE - 
INDIVIDUAL 

 Iordăchescu 
Lucian 

138 Popa Ioana DEZBATERE ȘI 
ARGUMENTARE 

 PREMIUL II - 
INDIVIDUAL 

 Negru Teodor 
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ANEXA NR.6 
Lista proiectelor finanțate din fonduri europene aflate în implementare la 

nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț în semestrul I, 2022 
 

Nr. 
crt. 

Beneficiar (Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Neamţ/ CCD / 

Unitatea de învăţământ) 
Titlul proiectului Programul 

Valoare proiect 
(euro) 

1 Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Neamţ 

TRUE- Tolerance, rights, and unity in 
education 

Programul de 
Educaţie, Burse, 

Ucenicie şi 
Antreprenoriatul 

Tinerilor în România  

21.780,00 

2 Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Neamţ 

ADS - Ameliorare. Dezvoltare. Succes Programul 
Operaţional Capital 

Uman 

1.965.278,30 

3 Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Neamţ 

Şansa la educaţie, viitor asigurat (SEVA) Programul 
Operaţional Capital 

Uman 

1.703.207,07 

4 Niedersâchischer Bund fur freie 
Erwachsenenbildung e.V./ 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Neamţ - partener 

CREATE2Evaluate Erasmus + 21.047,00 

5 Husavik Academic Center, HAC, 
Iceland/ Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Neamţ- partener 

SPECIAL: Supporting and Promotion 
EntreComp through Innovative Advanced 
Learning 

Erasmus + 20.978,00 

6 ACADEMIA ISTROPOLITANA 
NOVA/ Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Neamţ- partener 

Local adult education policy Erasmus + 32.235,00 

7 Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Prahova PP/ partener 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Neamţ 

Zest4Edu - O nouă perspectivă în educaţie Programul 
Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei 

şi creşterea 
incluziunii romilor" 

 

8 Asociaţia Juvenala PP/ partener 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Neamţ 

Pedagogie experienţială Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei şi 
creşterea incluziunii 

romilor,  

29.755,00 

9 Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Neamţ 

Incluziune prin toleranţă, joc şi artă! Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei şi 
creşterea incluziunii 

romilor 

81.044,00 

10 Şcoala Gimnazială Ion Creangă Incluziune prin toleranţă, joc şi artă! Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei şi 
creşterea incluziunii 

romilor 

4.500,00 

11 Şcoala Gimnazială Pr. Gheorghe 
Săndulescu, comuna 
Dragomireşti 

Incluziune prin toleranţă, joc şi artă! Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei şi 
creşterea incluziunii 

romilor 

5.820,00 

12 Şcoala Gimnazială Costache 
Negri - structură a Liceului 
Teologic Sfântul Francisc de 
Assisi 

Incluziune prin toleranţă, joc şi artă! Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei şi 
creşterea incluziunii 

romilor 

5.820,00 
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Nr. 
crt. 

Beneficiar (Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Neamţ/ CCD / 

Unitatea de învăţământ) 
Titlul proiectului Programul 

Valoare proiect 
(euro) 

13 Şcoala Gimnazială Izvoare- 
structură a Şcolii Gimnaziale 
Bahna 

Incluziune prin toleranţă, joc şi artă! Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei şi 
creşterea incluziunii 

romilor 

6.260,00 

14 Şcoala Primară Muncelu de Jos, 
structură a Şcolii Profesionale 
Valea ursului 

Incluziune prin toleranţa, joc şi artă! Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei şi 
creşterea incluziunii 

romilor 

4.500,00 

15 Asociaţia GoAhead PP/ partener 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Neamţ 

EDUR1G1-ITS4GIRLS - Acces egal la 
educaţie 

Active Citizens 
Fund Romania 
organizat de 

Fundaţia pentru 
Dezvoltarea 

Societăţii 

60.728,10 

16 Centrul Judeţean pentru 
Resurse şi Asistenţă 
Educaţională 

Calitate şi incluziune prin educaţie Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei 

şi creşterea 
incluziunii romilor, 

finanţat din 
Granturile SEE şi 
Norvegiene 2014-
2021, Operator de 
Program: Fondul 

Român de 
Dezvoltare Socială 

(FRDS) 

1.450.502,00 

17 Centrul Judeţean pentru 
Resurse şi Asistenţă 
Educaţională 

Promoting inclusion and Education for 
Democracy 

Programul de 
Educaţie, Burse, 

Ucenicie şi 
Antreprenoriatul 

Tinerilor în România 
finanţat prin 

Granturile SEE 
Mecanismul 

Financiar 

18.000,00 

18 Colegiul Naţional Ştefan cel 
Mare, oraş Târgu-Neamţ 

ACASĂ - Alături de Copii prin Acţiuni de 
Sprijin Avansat! 

Programul 
Operaţional Capital 

Uman 

4.743.483,46 

19 Colegiul Tehnic Danubiana, 
Municipiul Roman 

„POŢI" -Provocări- Oportunităţi-Ţinte -
învăţăminte 

Programul 
Operaţional Capital 

Uman 

4.773.596,40 

20 Liceul Economic Alexandru Ioan 
Cuza 

C.O.P.A - Consiliere şi orientare, practică 
şi angajare! 

Programul 
Operaţional Capital 

Uman 

151.764,00 

21 Liceul Economic Alexandru Ioan Job-ul de mâine asigurat prin consolidarea Programul 
Operaţional 

150.994,60 

22 Centrul Şcolar Pentru Educaţie 
Incluziva Alexandru Rosca, 
Municipiul Piatra-Neamt 

Special teachers for special needs Erasmus + 36.030,00 

23 Colegiul Tehnic De Transporturi, 
Municipiul Piatra-Neamt 

Motor Start Erasmus + 71.016,00 
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crt. 

Beneficiar (Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Neamţ/ CCD / 

Unitatea de învăţământ) 
Titlul proiectului Programul 

Valoare proiect 
(euro) 

24 Liceul Carol I, Oras Bicaz European ICT Professional Profile 
Development 

Erasmus + 60.308,00 

25 Colegiul Tehnologic Spiru Haret, 
Municipiul Piatra-Neamt 

0 nouă abordare şcolară Erasmus + 34.220,00 

26 Şcoala Gimnaziala Vasile Mitru, 
Comuna Tasca 

Say NO to violence and discrimination by 
games 

Erasmus + 29.690,00 

27 Colegiul Tehnic Gheorghe 
Cartianu, Municipiul Piatra-
Neamt 

Maker Education Erasmus + 36.300,00 

28 Colegiul Tehnic Gheorghe 
Cartianu, Municipiul Piatra-
Neamt 

Technology - Addiction and Internet 
Dependency Syndrome 

Erasmus + 24.816,00 

29 Colegiul Tehnic Gheorghe 
Cartianu, Municipiul Piatra-
Neamt 

Future Language is Robotic Coding Erasmus + 16.645,00 

30 Colegiul Tehnic Gheorghe 
Cartianu, Municipiul Piatra-
Neamt 

Vocational-Web-Leap: An Open Source 
eLearning Platform for Training Vocational 
Students, Apprentices and Graduates on 
Web Design and Development 

Erasmus + 17.520,00 

31 Liceul Cu Program Sportiv, 
Municipiul Roman 

Şcoala Incluziva Şi Creativa Pentru Viitor Erasmus + 32.661,00 

32 Şcoala Gimnaziala Nr. 1, 
Comuna Dochia 

Against Bullyng For A Better Inclusion In 
Schools 

Erasmus + 19.120,00 

33 Şcoala Gimnaziala Mihai 
Eminescu, Municipiul Roman 

To Bee Or Not To Bee Erasmus + 21.990,00 

34 Liceul Tehnologic Dimitrie 
Leonida, Municipiul Piatra-
Neamt 

Şi noi putem Erasmus + 29.790,00 

35 Colegiul National Calistrat 
Hogaş, Municipiul Piatra-Neamt 

Journalism as leamtng tool" (Jurnalismul ca 
instrument de învăţare) 

Erasmus + 24.000,00 

36 Colegiul National Calistrat 
Hogaş, Municipiul Piatra-Neamt 

STEAM OF COURSE Erasmus + 26.052,00 

37 Colegiul National Calistrat 
Hogaş, Municipiul Piatra-Neamt 

VR Science Lab Erasmus + 31.741,00 

38 Colegiul National Calistrat 
Hogaş, Municipiul Piatra-Neamt 

STEAMulation for students Erasmus + 23.158,00 

39 Colegiul National Calistrat 
Hogaş, Municipiul Piatra-Neamt 

Code The Future Erasmus + 20.645,00 

64 Şcoala Profesionala, Comuna 
Petricani 

Creşterea calitatii vieţii prin masuri de 
sprijin socio - economice a 
Comunitatii marginalizate Tolici, Comuna 
Petricani - Neamţ 

POCU 3.059.643,00 

65 Colegiul Naţional Roman-Voda REALIT Erasmus + 304.140,00 

66 Liceul Teoretic Vasile 
Alecsandri, Comuna Săbăoani 

REALIT Erasmus + 304.140,00 
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67 Colegiul Tehnic Gheorghe 
Cartianu, Piatra- Neamt 

Acreditare an 1 Erasmus + 95.800,00 

68 Colegiul National Calistrat 
Hogaş, Piatra-Neamt 

Acreditare an I Erasmus + 28.520,00 

69 Şcoala Gimnaziala Prof. 
Gheorghe Dumitreasa, Girov 

Acreditare an I Erasmus + 65.995,00 

70 Colegiul National Roman-Vodă, 
Roman 

Acreditare an I Erasmus + 19.200,00 

71 Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Neamţ 

Acreditare an I 
Consorţiu cu 11 şcoli 
Colegiul Naţional "Petru Rareş", Colegiul 
Naţional "Gheorghe Asachi", Colegiul 
Naţional "Ştefan Cel Mare", Şcoala 
Gimnazială Vaduri, Comuna Alexandru Cel 
Bun, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Comuna 
Făurei, Şcoala Gimnazială "Iulia 
Hălăucescu", Comuna Tarcău, Şcoala 
Profesională Adjudeni, Comuna Tămăşeni, 
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Comuna Bicazu 
Ardelean, Şcoala Gimnazială "Gheorghe 
Săvinescu", Comuna Crăcăoani, 
Şcoala Gimnazială Nr. 8, Piatra- 

Erasmus + 12.000,00 

72 Şcoala Gimnaziala Vasile Mitru, 
Tasca 

Acreditare an I Erasmus + 11.200,00 

73 Colegiul National Petru Rares, 
Piatra-Neamt 

Acreditare an I Erasmus + 13.440,00 

74 Casa Corpului Didactic Neamţ Acreditare an I consorţiu cu 6 şcoli Erasmus + 100.600,00 

75 Colegiul National Calistrat 
Hogaş, Piatra-Neamt 

Acreditare an I Erasmus + 81.160,00 

76 Şcoala Postliceală Sanitară 
Piatra-Neamţ 

Acreditare an I Erasmus + 124.580,00 

77 Şcoala Profesionala, comuna 
Petricani 

Acreditare an I Erasmus + 70.920,00 

78 Şcoala Profesionala, comuna 
Oglinzi 

Acreditare an I Erasmus + 67.420,00 

79 Liceul Tehnologic Ion Creangă, 
Comuna Pipirig 

Acreditare an I Erasmus + 70.920,00 

80 Liceul Tehnologic Dimitrie 
Leonida, Piatra- Neamţ 

Acreditare an I Erasmus + 73.640,00 

81 Liceul De Arte Victor Brauner 
Piatra-Neamţ 

Profesori si elevi in stare de bine Erasmus + 23.020,00 

82 Liceul Tehnologic Nisiporesti, 
Comuna Botesti 

Resurse pentru inclusiune Erasmus + 18.330,00 

83 Şcoala Gimnaziala Gheorghe 
Savinescu Cracaoani 

Strategii de inclusiune Erasmus + 28.755,00 

84 Şcoala Gimnazială Alexandru 
Podoleanu, Comuna Podoleni 

Şcoala deschisă Erasmus + 23.750,00 

85 Şcoala Gimnazială nr. 1, 
comuna Zăneşti 

De la A la Z Erasmus + 20.450,00 
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86 Şcoala Gimnazială, Comuna 
Bahna 

Echipa pentru incluziune Erasmus + 17.590,00 

40 Colegiul National Calistrat 
Hogaş, Municipiul Piatra-Neamt 

Using outdoor activities to challenge, 
develop and promote entrepreneurship 
skills. 

Erasmus + 31.854,00 

41 Colegiul Tehnic Ion Creangă, 
Oraş Tg. Neamţ 

You are my challenge! Erasmus + 14.200,00 

42 Şcoala Profesionala, Comuna 
Valea Ursului 

Formarea creativa a cadrelor didactice 
pentru prevenirea si combaterea 
abandonului şcolar 

Erasmus + 30.885,00 

43 Centrul Şcolar Pentru Educaţie 
Incluziva Târgu-Neamt 

MAGIC SEEN: Metode si jocuri utilizate la 
clasa - educaţie speciala la nivel european 

Erasmus + 27.900,00 

44 Liceul Tehnologic Ion Creangă, 
Pipirig 

Educaţie de calitate pentru elevii din 
mediul rural 

Erasmus + 31.705,00 

45 Colegiul Tehnic de Transporturi, 
Municipiul Piatra-Neamt 

New Way Erasmus + 29.415,00 

46 Şcoala Gimnaziala Domneasca 
Grigore Ghica Vodă 

Innovative school Erasmus + 23.215,00 

47 Liceul Gh.Ruset Roznovanu, 
Roznov 

Competenţe pentru reducerea abandonului 
şcolar şi incluziune 

Erasmus + 36.280,00 

48 Şcoala Gimnazială Ion Creangă, 
Târgu-Neamţ 

Şcoala incluzivă Erasmus + 14.245,00 

49 Şcoala Gimnaziala Constantin 
Virgil Gheorghiu, Comuna 
Razboieni 

Formare europeană pentru o educaţie de 
calitate 

Erasmus + 16.240,00 

50 Liceul Mihail Sadoveanu, Borca Orizonturi europene în formare în domeniul 
IT 

Erasmus t- 100,870.00 

51 Şcoala Postliceală Sanitară 
Piatra-Neamţ 

A spot of brightness Erasmus + 121,144.00 

52 Colegiul National De Informatica Let be innovative and social! Erasmus + 202.085,00 

53 Colegiul Tehnic Danubiana, 
Municipiul Roman 

Innovative digitalized schools Erasmus + 171.477,00 

54 Colegiul Tehnic Danubiana, 
Municipiul Roman 

Green Energy = Green Life Erasmus + 143.450,00 

55 Şcoala De Arta Sergiu 
Cel1bidache 

ENVIRONMENTAL DUTY OF CARE Erasmus + 16.687,00 

56 Liceul Cu Program Sportiv, 
Municipiul Piatra-Neamţ 

Media for Everyone's Voice Erasmus + 28.351,00 

57 Colegiul Tehnic Danubiana, 
Municipiul Roman 

DEMOcracy Sprouts At School Erasmus + 27.411,00 

58 Colegiul Tehnic Danubiana, 
Municipiul Roman 

Improve your criticai thinking skills, solve 
the problems 

Erasmus + 24.703,00 

59 Colegiul National Roman-Voda Everybody deserves a fair chance! Erasmus + 23.130,00 
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Valoare proiect 
(euro) 

60 Şcoala Gimnaziala Nr. 3 Let's grow small happiness together Erasmus + 24.360,00 

61 Şcoala Gimnaziala Nr. 3 Clever consumption starts early on Erasmus + 22.272,00 

62 Colegiul Tehnic Petru Pon1 W zdrowym ciele, zdrowy duch Erasmus + 23.716,00 

63 Colegiul Tehnic Petru Poni Zaprogramuj siş w logikş. Erasmus + 28.399,00 

87 Şcoala Gimnaziala, Comuna Ion 
Creanga 

1D Digital Erasmus + 26.920,00 

88 Şcoala, Gimnaziala, Comuna 
Costisa 

O şcoală modernă Erasmus + 15.300,00 

89 Şcoala Gimnaziala Pr. Gheorghe 
Săndulescu, comuna 
Dragomireşti 

Together for the Better Erasmus + 20.445,00 

90 Şcoala Profesionala, Comuna 
Valea Ursului 

Croieste-ţi cariera Erasmus + 65.408,00 

91 Şcoala Gimnaziala Draganeşt1 Experienţa de formare europeană Erasmus + 15.505,00 

92 Şcoala Gimnaziala Borleşt1 Servicii sociale pentru persoane 
defavorizate în comuna Borleşti, jud. Neamţ 

Programul 
Operațional Capital 

Uman 

100.000,00 

93 Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă Al.Roşea, Piatra Neamţ 

Special Teachers for Special Needs Erasmus + 36.030,00 

94 Şcoala Gimnaziala Comuna 
Rediu 

Noi abilități pentru crearea unui mediu de 
învățare european 

Erasmus + 24.090,00 

95 Şcoala Gimnazială, sat 
Băluşeşti, Icuşeşti 

Incluziunea școlară în pas cu tehnologia 
modernă 

Consiliul Europei 2.488,00 

 

 


