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RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA ŞI  

CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN ANUL ŞCOLAR  2019-2020  

  

      Politica educațională actuală vizează fundamentarea sistemului de învățământ pe principiile  

descentralizării și calității, are ca obiectiv satisfacerea cerințelor comunității/ societății,  impune 

identificarea nevoilor la nivelul unităților de învățământ, pentru ca în funcție de acestea  să se 

realizeze o proiectare realistă a activității școlii, bazată pe diagnoza adecvată și previziune.  

Direcții de acțiune  

• Implementarea curriculum-ului școlar bazat pe competențe;  

• Asigurarea egalității de șanse și acces nediscriminatoriu la educație; o permanentă 

colaborare cu familiile elevilor, comunitatea locală, pentru a dezvolta în parteneriat un 

mediu favorabil educației; creșterea prestigiului unității noastre;   

• Îmbunătățirea rezultatelor la învățătură, concursuri școlare, activități extrașcolare și de 

parteneriat;  

• Implicarea permanentă a tuturor cadrelor didactice pentru asigurarea calității în 

educație;  

• Derularea unor proiecte cu finanțare  europeană;  

• Atragerea de fonduri financiare pentru dezvoltarea bazei materiale și de infrastructură 

a școlii.  



 

• Adaptarea și diversificarea ofertei școlii în funcție de evoluția și cerințele pieței muncii 

concomitent cu găsirea celor mai eficiente modalități pentru promovarea acesteia;  

• Reducerea abandonului școlar și a absenteismului;  

• Susținerea elevilor capabili de performanță;  

• Asigurarea serviciilor de consiliere și orientare școlară, profesională și de asistență 

psihopedagogică;  

• Asigurarea educației complementare educației pentru sănătate, educație civică, 

educație antreprenorială și tehnologică;  

• Susținerea formării continue a resurselor umane;  

• Implicarea în activități de dezvoltare de parteneriate comunitare la standarde 

europene;  

• Menținerea și extinderea parteneriatelor educaționale  la nivel local, județean, național 

și internațional în vederea diversificării ofertei de programe și activități complementare 

și alternative de învățare și pentru promovarea ofertei școlii;  

• Extinderea formelor alternative de învățământ, tip “A doua șansă” în vederea 

cuprinderii populației care  a depășit vârsta școlarizării;  

  

  

PLANUL  DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020  

  

  
Învățământ 

preșcolar(număr 

grupe)  

  

Învățământ 

primar  

(număr clase)  

Învățământ 

gimnazial  

(număr clase)  

Învățământ 

profesional  

(număr clase)  

Liceu   

Grădinița 

cu  

program 

normal  

GPP  Seral  

Liceu  2 3  8  8  3  2 

Structura 

nr 2  
1  0  2  2 0  0  

  

 I.  ELEVI:  

  



 

ANALIZA DIN PUNCT DE VEDERE CANTITATIV – SITUAȚIE  FINAL ANULUI 

ȘCOLAR 2019-2020  

ȘCOALA/ 

CLASA  
GRĂD  C. 

P  
CLASA  
I  

CLASA  
a II a  

CLASA  
a III a  

CLASA  
a IV a  

CLASA  CLASA  CLASA aVa 

aVIa aVIIa  
CLASA   
aVIII-a  

IP3  

  

XI S  TOTAL  

ȘCOALA 

Nr. 1  
109  28  41  28  34  53  40  31  39  43  58  42  544  

ȘCOALA  

 Nr. 2  

18  16  0  13  12  -  15  14  15  12  -  -  115  

TOTAL   

UNITATE  

746 -          

  

Elevi rromi la sfârșitul anului școlar 2019 – 2020: ......., din care ...... fete. Repetenți: 3(abandon 

școlar)  

Primar: Elevi rromi la sfârșitul anului școlar 2019 – 2020: ....., din care ...... fete. Repetenți: ... băieți.  

Gimnaziu -  Elevi de etnie rromă: 6, din care fete 1, din care repretenți 1 IP3 

- Elevi rromi la sfârșitul anului școlar 201 – 2020: ....., din care ..... fete  

  

SITUAȚIA ȘCOLARĂ 2019-2020  

Școala Gimnazială nr. 2 Vânători-Neamț  

Total elevi(rămași): ........, din care promovați: ....... Promovabilitate: .......%  

Abandon școlar: ..... elevi; procent abandon: ......%  

Repetenți: .... elevi; procent: ......%  

  

Liceu:  

Total elevi: ......, din care promovați  .........elevi. Promovabilitate: .......%.  

Abandon școlar: ....... elevi la clasa a XI-a seral/ 1 elev la IP3; procent ..........%. 

Repetenți prin corijare: 0 elevi; procent 0%  

  

Școala/  

Note  
Între  

5-5,99  

Pr/Gim  

  

6-6,99 

Pr/Gim  
7-7,99 

Pr/Gim  
8-8,99 

Pr/Gim  
9-10  

Pr/Gim  

TOTAL  

Pr/gim  

Situație 

neîncheiată  

Repetenți 

și repetenți  

Pr/Gim  

GRĂD+ 

CP  

  

IP 3  

Promovați  

  

Liceu 

seral  

Șc. 1  17  0  7  16  36  24  3  40  90  67      1  

  

1  137  19 (IX)  

13 (X)  

21(XI)  

31  



 

Șc.2  

  

    11  24    11  2  10  9  9  41  56  3  2         35  -  -  

  

Abandon școlar în luna iulie, scoși din baza de date:  

a. Școala Gimnazială nr.2: Total ..... elevi(..... elevi la învățământul primar și ..... elev la clasa a 

VI-a).  

b. Liceu: ..... elevi( .... elevi clasa a XI-a seral și .... elevi IP3)  

  

Repetenți la final de an școlar:   
a. Școala Gimnazială nr. 2: 1 elev la clasa a VI-a și 1 elev la clasa a VIII-a.  

b. Liceu: 2 elevi: .....elevi la învățământul primar și .... elev la învățământul gimnazial.  

  

RAPORT  DE ANALIZĂ A REZULTATELOR OBȚINUTE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 

CLASELE a II-a, a IV-a si a VI-a AN  ȘCOLAR 2019 - 2020  

  

• Evaluarea pentru clasele II-IV-VI nu a fost organizată la nivel național.  

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ, CLASA  a VIII-a  

   Numărul total de elevi înscriși: 51  

  Numărul de elevi prezenți la proba scrisă la Limba și literatura română: 47 

  Numărul de elevi prezenți la proba scrisă la matematică: 47  

  

REZULTATE LA PROBA DE  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

Total 
elevi  

clasa   

a  VIII a 

înscriși  

prez.  abs.   elim.  note  

1-

1,99  

note  

2-

2,99  

note  note  note  note  

 3- 4- 5- 6- 

3,99  4,99  5,99  6,99  

note  

77,99  

note  

88,99  

note  

99,9

9  

note 

10  

51  47    0  0  0  0               

NR. ELEVI NOTE SUB 5 LRO:  4 elevi;  

NR. ELEVI PROMOVAȚI LRO NOTE PESTE 5: 44 elevi PROCENT 

PROMOVABILITATE LRO :80  %  

REZULTATE LA DISCIPLINA MATEMATICĂ  

Total 
elevi  
clasa 

a   
VIII a  

prez.  abs.  elim.  note  

 1-

1,99  

note  

2- 

2,99  

note  

 3-

3,99  

note  

4-

4,99  

note  

5-

5,99  

note  

6-

6,99  

note  

7-

7,99  

note  

8-

8,99  

note  

9-

9,99  

note  

10  

51  47              

  

NR. ELEVI NOTE SUB 5 MATEMATICĂ: 19 elevi;  

NR. ELEVI PROMOVAȚI  MATEMATICĂ NOTE PESTE 5:  29 elevi PROCENT 

PROMOVABILITATE  MATEMATICĂ: 50, %.  

PROCENT PROMOVABILITATE -7 %.  

  



 

Obiectul      Note între    

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  

Lb. și 

literatura 

română  

0  0  0  4  9  11  11  5  6  2  

%                         

Matematică  

  
 

         

  %  

  

          

Media EVNT  

sub 5  
  8.33%  12.5%  27.08% 

(LBO+M) 
          -  

  
Numărul de elevi cu note mai mici de 5 la limba și literatura română este de 4 ; -

procentul de promovabilitate la limba și literatura română este de   %. 

Numărul de elevi cu note mai mici de 5 la matematică este de ;  - procentul de 

promovabilitate la matematică este de %.  
Promovabilitate la nivel de unitate școlară pentru EN clasa a VIII-a este de ....%, comparativ cu......% în anul școlar 

2018-2019.  

          

 TABEL   COMPARATIV  
PROCENT 

 MEDIA NOTELOR LA LIMBA ȘI LITERATURA  
 ROMÂNĂ- 8, 
 MEDIA NOTELOR LA  MATEMATICĂ – 5,39  
 MEDIA GENERALĂ PE ȘCOALĂ – 6.22  

Concluzii: Cauze care au condus la aceste rezultate:Interesul scăzut al elevilor pentru aceste 

discipline în special pentru matematică;  

• Disciplina matematică presupune constanță în însușirea cunoștințelor, o învățare continuă de 

către elevi;  

• Număr mare de elevi care nu cunosc cele patru operații de bază ;  
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• Tratarea diferențiată a elevilor la ore nu se face  eficient;  

• Motivarea elevilor pentru aceste discipline este insuficientă;  

• Lipsa unui sistem de monitorizare a progresului școlar;  

• Prezența slabă a elevilor cu goluri în cunoștințe la orele de pregătire suplimentară;  

• Starea socială grea, dezinteres scăzut al părinților pentru școală.  

  MĂSURI:  

 Analizând aceste rezultate se impun următoarele:  

• Discutarea rezultatelor la această evaluare în comisiile metodice de limbă și literatura română 

și matematică, consiliul profesoral.  

• Rezolvarea la clasă a subiectelor, monitorizarea golurilor din cunoștințele elevilor și 

remedierea lor.  

• Elaborarea de subiecte asemănătoare celor date la examen și rezolvarea lor în ore de 

pregătire suplementară (câte două ore în fiecare vineri și sâmbătă); •  Săptămânal elevii 

vor avea câte un test de evaluare spre rezolvare;  

• Activitate diferențiată la clasă:  

• Monitorizarea progresului școlar al fiecărui elev; informarea părinților la fiecare două 

săptămâni cu privire la progresul lor școlar realizat de copiii lor(pe bază de semnături).  

• Informarea părinților cu privire la rezultatele obținute de elevi  la Evaluarea Națională  se va 

face pe bază de semnătură;     

  

RAPORT  EXAMEN CERTIFICARE COMPETENȚE PROFESIONALE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL  
  

Număr de elevi înscriși în clasa a XI-a IP 3: 15(12 din seria actuală și 3 din seria 

anterioară)  

Număr de elevi promovați: 15 

Număr de elevi rromi(căldărari): 7(promovați)  

Număr de elevi înscriși la examenul de certificare competențe profesionale în iulie 

2020:   

Număr de elevi prezenți la examen: 15  

Procent de promovabilitate examenul de certificare competențe dintre cei prezenți:  

100%  

  

  

  

 II.  ÎNCADRARE 2019-2020 – PERSONAL(Norme)  

Total norme aprobate ISJ Neamț  Personl didactic  Personal didactic auxiliar  Personal 

nedidactic  

61.62  48.62  5 din care 1 

post(informatician) neocupat   
8 norme (7 

ocupate și 1 

normă 

vacană) 

Total norme existente(didactic+didactic 

auxiliar+ personal nedidactic)  
60.62 norme    



 

  

  

  

  

 RAPORT DE ACTIVITATE  COMISIA DE EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII   anul 

școlar  2019-2020  

  

     La  inceputul anului şcolar 2019-2020,  echipa managerială a Liceului Tehnologic Arhimandrit 

Chiriac Nicolau a asigurat permanenţa  şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei 

Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  şi prin crearea unui cadru formal în care să se 

desfăşoare acţiunile de autoevaluare.  

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2019 – 2020:  

- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operationale elaborate, întocmeşte planul de 

îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, informează 

permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc lunar în şedinţe de lucru 

în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică 

punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii 

pe diverse domenii de interes.  

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)  şi-a proiectat activitatea pentru anul 

şcolar 2019-2020 pe baza documentelor proiective ale echipei manageriale având ca obiective  

strategice:  

• Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului personal al liceului  

(cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic), al elevilor si al părintilor  

• Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele si interesele elevilor  

• Eficientizarea procesului de învătare si transformarea acestuia  într-un proces activ- 

participativ prin   încurajarea implicării elevilor in  propria lor formare;  

• Monitorizarea si autoevaluareacalitătii procesului educativ prin urmărirea realizării 

standardelor  

• Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfectionarea managementului institutional si 

dezvoltarea culturii parteneriatului.  

• Prevenirea si reducerea abandonului scolar. Elaborarea unei strategii de actiune pe termen 

scurt si mediu cu menirea de a asigura tuturor elevilor capacitatea de finalizare a ciclului de 

pregatire . Reducerea numarului de elevi care isi intrerup studiile sau care absenteaza de la 

activitatile scolii.  

• Dezvoltarea capacitații institutionale a liceului .  

  

În ceea ce priveşte activitatea comisiei,  aceasta s-a desfăşurat conform planului operational si 

planului managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate.   

 In luna septembrie  s-a elaborat un plan de acţiune al CEAC prin: · Stabilirea graficului intalnirilor  

de lucru.  

 · Stabilirea     responsabilitătilor individuale si a termenelor de realizare. · 

Stabilirea subcomisiilor de lucru si a modului de lucru pe subcomisii.  

 Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 In luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei si s-a elaborat planul managerial al comisiei.  

 Incepand cu luna noiembrie 2018 s-a realizat elaborarea  de proceduri operationale pentru punerea 

în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul 

calităţii. Pe parcurs ce aceste proceduri au fost elaborate    s-a realizat informarea personalului 

angajat al şcolii, a elevilor şi părinţilor cu privire la documentele şcolare şi procedurile ce se aplică în 

şcoală.  



 

 Pentru  îmbunătăţirea procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora,  CEAC a elaborat 

continutul portofoliului comisiei metodice,  continutul portofoliului cadrului didactic, 

continutul portofoliului elevului. Centralizarea exemplelor de bună practică oferite de 

reprezentanţii catedrelor şi iniţierea unui manual de bune practici aflat în lucru;  

 In lunile februarie-martie 2020 membrii CEAC au elaborat si aplicat o serie de chestionare care au 

vizat:   

-gradul de satisfacere a elevilor in legatura cu serviciile oferite de liceul nostru;  

- analiza inter-relaţionării resurselor umane; - analiza managementul comunicării 

la lecţie;  

- analiza utilizării metodelor de evaluare;  

- analiza utilizării resurselor la lecţie;  

- analiza activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; - 

evaluarea/autoevaluarea lectiei - pentru profesor si pentru elev.  

  

  

Rezultatele acestor chestionare au fost analizate in CEAC, transmise conducerii liceului, prezentate 

cadrelor didactice. Pe baza acestor analize urmeaza sa se realizeze un plan de imbunatatire a 

activitatii in anul scolar viitor.  

  

 Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare;  

 Verificarea periodică a documentelor şcolii şi valorificarea informaţiilor în planul de îmbunătăţire;  

  

 Pe parcursul ambelor semestre s-au realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice 

în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere. 

Acestea s-au desfasurat in cadrul catedrelor.   

  

 Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori, 

cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare 

periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi 

la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru  

 Desfăşurarea de intalniri  de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a orelor 

demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de bună practică.  

 Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor de progres  

şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la nivelul liceului.  

  

Raport  elaborat de responsabil CEAC, 

prof. Luminita Jijiie  

RAPORT ANUAL AL  CONSILIERULUI  EDUCATIV  

AN ȘCOLAR 2019-2020  

  

  Anul școlar  2019-2020 a însemnat pentru Liceul Tehnologic,, Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători-

Neamț o serie întreagă de realizări în ceea ce privește proiectele, programele educative și activitățile 

extrașcolare și extra-curriculare.  

Consilierul educativ, prof. Roxana Adiaconiței şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea 

activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe 

educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient pe toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi 

partenerii implicaţi în educaţie .  

Obiectivele ce s-au urmărit au fost următoarele:  statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă;   

 necesitatea recunoaşterii  activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei 

obligatorii;   



 

  importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de 

cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;    oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea 

deplină a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;   

  stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, 

cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;   

  utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de 

integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;   

  promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 

standardelor calităţii procesului educaţional;   

Activităţile educative s-au desfăşurat conform Planificării activităților extrașcolare și extracurriculare, 

şi au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui: astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera 

Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei 

pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, 

Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui elev) , 

Educaţiei ecologice etc.În plus, orice eveniment, moment  care a intervenit  după realizarea 

susnumitei planificări, a fost marcat de activități educative  la care au participat cu entuziasm atât 

elevii, cât și cadrele didactice ale școlii.  

              Este important de precizat că  parteneriatele încheiate cu autoritățile locale, cu  PNVN și cu  

alte instituții  au diversificat oferta de activităţi educative, contribuind la lărgirea paletei de activităţi 

extraşcolare oferite elevilor.  

   Anul școlar 2019-2020 a fost unul important pentru activitatea de consiliere, deoarece la  

Liceul Tehnologic,, Arhimandrit Chiriac Nicolau” a continuat desfășurarea activităților dedicate 

Centenarului Unirii  cu două momente deosebit de importante:  

plantarea stejarilor în curtea școlii de către elevii școlii, în ziua de 5 octombrie, coord. de d-na director 

Petrariu Elena și d-na prof.de istorie Olteanu Iraida;  

1 Decembrie 2019- România la 100 de ani- Celebrarea Zilei Naționale a României – activitate 

coordonată de d-na prof.de istorie Olteanu Iraida;  

        Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat  în cadrul:               

Proiectelor educaționale  cu autofinanțare  

  

 Proiect Național pentru celebrarea Centenarului 2018, proiectul conceput la nivelul unității școlare 

poartă numele:  

 ,, 1 Decembrie  1918- înfăptuirea unui ideal istoric”-coord.- Prof.Petrariu Elena,  

                                                                                              -Prof. Olteanu Iraida,                                                                                               

- Prof.Adiaconiței Roxana.  

  

2. Copilăria –un  poem – proiect internațional ( Concurs cuprins CAEN 2019).  

 Festivalul Internațional “Copilăria - un poem” , ediția a V-a , este coordonat de d-na Paga Doina, 

prof.pentru înv.primar și director-adjunct al unității noastre școlre și d-na Sângeap Nadia . profesor de 

muzică.  

3. Concursul din cadrul festivalului s-a desfășurat la Centrul Social-Cultural “Mihail Sadoveanu” din 

Vânători-Neamţ. Festivalul este un proiect inițiat de Liceul Tehnologic “Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

din Vânători-Neamț, care are ca parteneri, școli din străinătate (Polonia, Bulgaria, Spania, Ucraina, 

Republica Moldova, etc) dar și din țară (București, Suceava, Iași, Vaslui, Argeș, Olt, Botoșani, 

Galați,  

). Festivalul impresionează prin numarul mare de participanți (600 ) și  valoarea lor.  

   

Proiecte cu finanțare  

1. Digitaliada -proiect inovativ de educație digitală în mediul rural susținut și implementat de  

Fundația Orange.  



 

   În cadrul proiectului, elevii claselor gimnaziale  au beneficiate de tablete care au fost folosite la 

orele de matematică și de informatică  fiind coordonați de către profesorii de matematică Florean 

Elisabeta și Jîjîie Luminița și profesorii de informatică Petrariu Elena și laborant, Cocuț Marius.  

2. Coșul cu fructe , coșul cu sănătate , concursul județean tematic destinat încurajarii 

consumului de fructe și legume proaspete , susținut de Consiliul Județean Neamț și 

Inspectoratul Școlar Neamț. Concursul  a reunit elevi de la ciclul primar( 0- IV)-187 de elevi și 

de la ciclul gimnazial(V-VIII )  155 de elevi, care au participat cu lucrări la cele două secțiuni: 

secțiunea desene:-elevi din clasele 0-IV; secțiunea eseuri, prezentări Power point:- elevi din 

clasele V-VIII.  

3. Green Impact,proiect in parteneriat cu PNVN, sustinut de fundatia ,,NOI ORIZONTURI, la 

care au participat elevi de la Scoala nr.2 Vînători, coord de prof.Grigore Cristina și Panaite 

Laura.  

4. Proiect ERASMUS”SKILLS $ INCLUSION” pentru formare cadre didactice.  

  

                    Proiecte la nivelul unității școlare  

  

 Festivalul Toamnei la Vînători-Neamț, etapa locală, ediția a III-a, 12 octombrie 2019  în cadrul căruia 

s-au desfășurat activități pe 6 secțiuni:  

            -Toamna oglindită în poezie- concurs de recitare;  

            -Ghicește ghicitoarea mea!  

- Culori autumnale- concurs de creație literară și plastică;  

            -Emoție de toamnă- concurs de interpretare mizicală;  

- Prezentare de modă;  

            -Frumoasa și bogata toamnă- expoziție.  

Mărțișorul la români, proiect cultural -artistic local, ediția a III-a  prin care se încurajează manifestarea 

aptitudinilor artistice ale elevilor prilejuite de sărbătorile primăverii. Activitățile educative urmăresc și 

dezvoltarea aptitudinilor și competențelor cetățenești și sociale. Elevii școlii noastre, îndrumați și 

coordonați de cadrele didactice  s-au implicat  în  acțiuni de voluntariat prin donarea de legume, 

fructe și alimente familiilor nevoiașe,  în săptămâna 19-23 noiembrie 2019, Săptămâna  legumelor și  

fructelor donate , program de acțiune din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară(SNAC).  

          Activități  extrașcolare și extracurriculare  

La Liceul Tehnologic ,,Arhimandrit Chiriac Nicoalu”  și Școala nr.2  au fost organizate de către 

educatori, prof.înv.primar și profesori o serie întreagă de activități extracurriculare.  

10 septembrie -Festivitatea de  deschidere a anului școlar , desfășurată la Centrul Cultural ,,Mihail 

Sadoveanu” în prezența oficialităților locale și centrale-coord.director-prof.Petrariu Elena  

5 octombrie- Ziua Mondială a Educației la Școala Vînătoreană- program de ample activități dedicate 

educației și educatorilor la care au participat toate cadrele  didactice și peste 200 de elevi-coord.  

Prof.Adiaconiței Roxana-consilier educativ;  

11 octombrie-activitățile din cadrul Festivalului Toamnei;  

2 noiembrie- Pastel de toamnă-activitate dedicată toamnei ce s-a desfășurat la Școala nr.2 cu elevii 

cls.V-VII- coord.prof.Tanasă Ana-Maria;  

Bate iarna la ușa Sf.Andrei ( 29 nov.2019)- activitate cu caracter spiritual inchinată Sf.Andrei- 

coord.prof.Ciubotariu Gabriela și Bistricianu Eftimia;  

-Proiect CAER 2019 ”Pui de lei- Noi suntem români” – Festival de poezie și muzică patriotică, 

desfășurat de 1 Decembrie- Ziua Națională a României- coord.prof.Petrariu Elena, Paga Teodora 

Doina și Olteanu Iraida. Au participat elevi și cadre didactice din județul Neamț, Suceava, Iași, 

Botoșani, Bacău;  

Activități prilejuite de Sărbătorile de iarnă  

                -Vine Moș Crăciun- serbări tematice la grădiniță și clasele primare;  

                -Datini și obiceiuri de iarnă – program artistic realizat de elevii claselor V-XI,     îndrumați de 

profesorii diriginți și prof.de muzică , religie, lb.franceză.  



 

15 ianuarie-Eminescu nemuritor- recital de poezie și cântec; concursuri de recitare-coord.Amariei 

Mihaela și Adiaconiței Roxana;  

24 ianuarie- Uniți în cuget  și-n simțire- program artistic închinat Unirii de la 1859- coord.prof.Olteanu 

Iraida și prof.înv.primar Hâra-Oancea Ramona;  

8 Martie-MAMA, ființa cea mai dragă- activități dedicate  Zilei Femeii; 9 

mai - Ziua Europei  

          - Ziua Independenței, coord.  Olteanu Iraida, Adiaconiței Roxana și Andrioaia Cristina, online,  

5 iunie  -Ziua învățătorului- activități educative variate, coord.de învățători și diriginți- online;  

Gaudeamus igitur-festivitate de absolvire a claselor a VIII-a, desfășurată în prezența cadrelor 

didactice, a parinților – online; 

-Proiect internațional, CAEN 2020, ”Copilăria un poem”, iulie 2020 cu participarea a peste 1000 de 

concurenți din țară, Republica Moldova, Italia, Anglia, Portugalia, Spania, Ucraina. 

                       

Concursuri școlare și olimpiade pe discipline, finanţate MEN  

  

În anul școlar 2019-2020, au participat elevi la olimpiade desfașurate  la următoarele 

discipline(etapa locală , județeană și națională ):  

Limba și literatura română- prof.coord.Amariei Mihaela și Adiaconiței Roxana;             

Olimpiada de limba şi literatura română:  

                –etapa locală  (S.A  locul I-Petrariu Diana-VIII  A, coord.Amariei Mihaela)  

       -Etapa pe județ( Mențiune-Petrariu Diana) 

                -etapa județeană(Tanasă Diana, Mențiune, clasa a VI-a, coordonator Amarieiei Mihaela) 

     

Matematică –prof.coord.Florean Elisabeta, Jîjîie Luminița ;  

          Concursul,, Și eu pot fi bun la mate”, etapa locală desfășurată în unitatea noastră;  

  -etapa județeană- premiul II Petrariu Diana , clasa a VIII-a A, coord. Jîjîie Luminița;                                

mențiune – Urzică  Matei, Lăzărescu Tudoe, clasa a V-a A, Florean Elisabeta..  

 -etapa  națională,, Olimpiada Satelor”- Ion Luca Matei- V B, coord.Florean Elisabeta.   

Istorie-prof. coord Olteanu Iraida;        Olimpiada de istorie  

- etapa județeană- mențiune, Aioanei Alexandra, clasa a VIII-a  A,coord.Olteanu Iraida.  

  

 Fizică- prof.coord. Gușavan Elena;  

Olimpiada de fizică  

- etapa județeană –mențiune-  Petrariu Marian  VII A, coord. Gușavan Elena;  

Concursul de fizică și chimie,,Impuls perpetuum”  

                -mențiuni- Petrariu Marian - VI IA, coord. Gușavan Elena;  

- Pricopie Adrian - VII A, coord. Gușavan Elena;                                 - Coșofreț Eduard - VII A, coord. 

Gușavan Elena.  

                   

       Educație fizică și sport- prof.coord.Barna Silviu;  

Olimpiada gimnaziilor  

- etapa județeană- locul III - handbal fete   

- locul III- handbal băieți.  

,,Prietenii Pompierilor”concurs în parteneriat cu ISU Neamț- participare .  

         

Limba franceză- prof.coord.Andrioaia Cristina;  

    Olimpiada de franceză  

- etapa județeană- locul VII –Lica Flaviana , VIII B.  

      Educație muzicală- prof.coord. Sângeap Nadia Mihaela Concursul 

formațiilor și interpreților  

faza zonală- locul I: Buda Ilinca, Lica Flaviana, Sângeap Liviu, Ticu Raluca  

- locul II     Bîrliba Daria;  



 

faza județeană – locul II- Buda Ilinca, Sângeap Liviu;  

       Concursuri naționale în parteneriat cu  MEN sau cu alte instituții  

COMPER - concurs școlar național de performanță  și competență cu probe  Comunicare și  

Matematică  

              Au participat elevi de la clasele 0-IV și clasele V- VIII, atât la cele 2 etape județene, cât și la 

etapa națională.  

               Mentori  pentru clasele primare: Alistar Marinela –clasa a III-a A,                                                                    

Loghin Mihaela- clasa I B.                 Mentori pentru clasele gimnaziale:  

                                       Limba română:- Adiaconiței Roxana( V, VI, VII,VIII B),                                                                  

-Amariei Mihaela (V,VI,VII,VIII  A).  

                                       Matematică: Florean Elisabeta(V A,B, VI A, VIII A),                                                              

Jîjîie Luminița( VI A, VII A, B, VIII B).  

Concurs Național  de Educație Antreprenorială în parteneriat    cu  Junior Achievement și   Camera 

de Comerț Neamț   

               

  

Competiții școlare internaționale, naționale, regionale și județene – 2019  

   Internaționale  

Copilăria –un poem-  prof.Sângeap Nadia, Paga Doina, Olteanu Iraida, Ciubotariu Gabriela. 

,,Formidabilii”- prof.înv.primar  Loghin Mihaela, cls.I B;Alistar Marinela ,III A.  

            Naționale  

Comunicare și ortografie.ro- prof.înv.primar.Andrușcă Elena, Belciu Mariana, Alistar Marinela.  

Fii inteligent la matematică- prof.înv.primar.Andrușcă Elena, Belciu Mariana, Alistar Marinela. 

Concursul Naţional „Mârţişorul-Tradiţie şi Simbol”-prof.înv.primar Alistar Marinela, Belciu- Ioniță 

Mariana.  

Concursul Național “Octavian Goga sau ecoul cântecul pătimirii noastre în mileniul III”, prof.Amariei 

Mihaela.  

Concursul National ,,Prietenul meu din lumea cărţilor”din cadrul proiectului PRO LECTURA , 

prof.Amariei Mihaela.  

Concursul National ,,Muguri de Primăvară”, , prof.Amariei Mihaela.  

Concurs Național ”Descoperă monumente românești” –prof.Sângeap Nadia.  

  

Regionale Concurs Regional,, Inovație și creativitate în demersal didactic”, prof.Petrariu Elena  și  

Micu  

Camelia;  

Concurs Regional,, Carte frumoasă, cinste cui te citește!”-prof.Adiaconiței Roxana;  

,,Din suflet de creștin-festival de muzică religioasă-Iași 2020- prof.Bistricianu Iftimia;  

Concursul Regional ”Copilărie ,leagăn fericit”- prof.Sângeap Nadia;  

CONCURSUL REGIONAL DE SCRIERE CREATIVĂ „PLANETĂ DE UCENIC”,  ediția III , 2020, 

prof.Amariei Mihaela;  

Concurs Regional de Creaţie literară “LUCIAN BLAGA – SPIRIT EUROPEAN”-prof.Amariei Mihaela; 

Simpozionul Regional ARS OECONOMICA, SECŞIUNEA Ars Ludica , Liceul Vasile Conta Tg.  

Neamţ, prof.înv.primar.Alistar Marinela;  

Concurs regional LUMEA COPILARIEI,prof.Ciubotariu Gabriela.  

MANDRIA DE A FI ROMAN- concurs regional, prof.Olteanu Iraida, Ciubotariu Gabriela.  

Județene și interjudețene  

Concurs CEA MAI FRUMOASA FELICITARE PENTRU MAMA-prof.Ciubotariu Gabriela, Belciu-Ioniță 

Mariana, Alistar Marinela;  

Concursul ,, ECO-MĂRȚIOȘOARE”-p.î.p.Alistar Marinela, Belciu-Ioniță Mariana;  

Concursul Interjudeţean „File de tradiţie multiculturală în spațiul românesc”, ediţia a II-a, Iaşi,Alistar  

Marinela;  

Concurs județean ”Comoara de lângă noi”-prof.Sângeap Nadia;  



 

CONCURSUL judeţean ,,Muguri de vers”, Amariei Mihaela;  

CONCURSUL judeţean ,,Basmul Toamnei”, Amariei Mihaela. Locale   

Festivalul ,,Francofete”- prof. Andrioaia Cristina;  

Serile de poezie de la Vînători Neamț cu Ansamblul ”Muguri noi”, Sângeap Nadia;  

Simpozionul ”Virtute și credință” Organizat la Vînători Neamț alături de scriitorul  Adrian alui 

Gheorghe Sângeap Nadia.  

  

Alte activități ale elevilor  coordonați de profesorii școlii:  

       Cluburi de lectură în colaborare cu Editura ARTHUR:  

       Clubul EX  LIBRIS-coord, prof.Adiaconiței Roxana(cls.V,VI, VII și VIII  

B)        Clubul coord de prof.Ciubotariu Gabriela(cls.V,VI,VII,VIII A).                    

Formații artistice:  

      ,, Șezătoarea”- coord, prof. Petrariu Elena, Petrariu Cristina și Hâra – Oancea  Ramona;  

      ,, Muguri noi”-coord, prof.Sângeap Nadia;  

      ,, Tineri vînătoreni”-coord, prof.Bistricianu Iftimia.  

          În anul şcolar 2019-2020, cadrele didactice de la Liceul Tehnologic,, Arhimandrit Chiriac 

Nicolau” au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii 

şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul 

relaţionează cu şcoala, profesorii si colegii.  

          Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către 

diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în 

vederea prevenirii unor abateri disciplinare.  

Colaborarea cu familia reprezintă un obiectiv major al consilierii şcolare. Astfel au avut loc şedinţe cu 

părinţii pe clase şi la nivel de şcoală. În urma acestor şedinţe, părinţii au luat cunoştinţă despre 

regulamentul de ordine interioara al şcolii, despre planul managerial de amenajare şi dotare al şcolii, 

cât şi despre activităţile elevilor. S-au derulat săptămânal activităţi de suport educaţional pentru 

părinţi, care au urmărit consolidarea parteneriatului şcoală-familie. Fiecare diriginte a planificat 

riguros activităţile extraşcolare desfăşurate împreună cu colectivul de elevi manageriat.  

Lectoratele cu părinții s-au desfășurat avănd teme de maximă actualitate (  siguranța pe internet, 

traficul de persoane, consumul de tutun, alcoool și droguri,  violența, abandonul și absenteismul 

școlar)  

Consiliul părinților  s-a implicat in activitățile ce s-au desfășurat în acest an școlar, a răspuns prompt 

la oricare solicitare din partea școlii și a cadrelor didactice.  

Consiliul elevilor de la nivelul unității noastre școlare s-a implicat în atragerea  unui număr mare de 

elevi la activitățile extrașcolare și extracurriculare.        

      ANALIZA SWOT             PUNCTE TARI:  

Majoritatea  cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din punct de vedere 

ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi calitate; 

certitudinea  unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ; colaborare foarte buna a 

şcolii cu comunitatea locală ;  

disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare .             

PUNCTE SLABE:      

slaba motivaţie şcolară a unor elevi ;  

lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii ; starea materială precară a 

multor familii ;          

   OPORTUNITĂŢI: disponibilitatea autorităţilor locale (Primaria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, 

Biblioteca) de ade a se implica în viaţa şcolii ;  

posibilitatea imbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local ; varietatea cursurilor 

de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. si de universităţi; disponibilitatea altor şcoli pt. 

schimburi de experienţă şi pt. activităţi organizate în parteneriat, în interes reciproc;  



 

postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor activităţi educative privind consilierea şi orientarea 

elevilor, fapt ce vine în sprijinul diriginţilor;      

      AMENINŢĂRI:  

lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului ;  

sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ; impactul 

nefast al mass-mediei ;  

slaba motivaţie a personalului din invăţământ ;  

criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi 

la o redusă implicare în viaţa şcolii; scăderea numărului de elevi; neimplicarea în realizarea 

activităţilor a tuturor cadrelor didactice.    

Apariția unor situații naționale sau mondiale pandemice sau altele  situații neprevăzute; 

  

 NEVOI   IDENTIFICATE  :   

- adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să raspundă intereselor de 

formare pe termen scurt, mediu şi lung ;  

- adaptarea formării cadrelor didactice pentru școala online; 

- identificarea surselor pentru suplimentarea unității școlare cu table pentru ore; 

- promovarea unor programe pt. “educarea” părinţilor, în scopul unei participări active/conştiente la 

viaţa şcolii;  

- sprijinirea elevilor cu cerințe educaționale speciale și a elevilor care provin din familii cu situație 

economică defavorizată pentru activitățile online; 

- sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale  -    

împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale care să îi 

pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i.   

  

                                                                                   Întocmit,  

                                                                             Consiler educativ, prof.Adiaconiței Roxana-Maria  

  

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  

- AN ŞCOLAR 2019-2020  

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, comisia metodică  de Limba şi literatura română şi-a propus 

următoarele obiective:  

 asigurarea calităţii actului educaţional, întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale;  

 parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii 

activparticipative;  

 folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;  

 susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;  

 organizarea de activităţi extracurriculare;  

 participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la 

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;  

 perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;  

 conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste;  

colaborarea şcoală-familie.  

         Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului gimnazial s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, 

prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor 

programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN, precum şi de 

recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.  



 

        Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee 

activparticipative, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică 

la nivelul fiecărui an de studiu  s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între 

obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi 

standardele de competenţă conform nivelului de vârstă.   

        S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, discuţii cu părinţii, copiii fiind implicaţi în situaţii 

evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi 

natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.  

        Pentru mobilizarea elevilor  la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, membrii comisiei au adoptat strategii de provocare şi dirijare a 

gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului  în direcţia flexibilităţii, creativităţii, 

inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice.  

       S-au ţinut activități demonstrative la: clasa a VII-a, decembrie 2901, prof. Ciubotariu Gabriela( 

semestrul I), Lecţie demonstrativă la limba română(clasa a VI-a), prof. Amariei Mihaela( semestrul al 

II-lea), axată pe noutățile din programa de clasa a VII-a.   

  De asemenea s-au susținut diverse referate și dezbateri la nivel de comisie metodică: Avantajele și 

dezavantajele lucrului individual, pe perechi sau în echipă în predarea unei limbi străine( prof. Ciubotariu 

Gabriela), Metodele activ-participative folosite în orele de limba franceză(prof. Lăzărescu Cristina); Rolul şi 

importanţa utilizării calculatorului în predarea limbilor străine( prof. Salomeia Paula); Comunicarea didactică 

în cadrul orelor de limba şi literatura română( prof. Amariei Mihaela);  

Interculturalitate în educaţie.   

 În lecţiile desfăşurate la clase, cadrele didactice au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a 

copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la 

activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi 

asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii 

individuale şi colective, a iniţiativei. Acest lucru reiese din fişele de observaţie pe care responsabilul de 

comisie le-a întocmit cu ocazia asistenţelor efectuate conform graficului întocmit de acesta la începutul 

anului şcolar.  

       Fiecare profesor a elaborat teste de evaluare formativă şi sumativă (pentru finalul semestrului al II-lea).  

Pentru evaluarea organizată la sfârşitul celui de-al doilea semestru şi în vederea pregătirii pentru Testarea 

Naţională, membrii comisiei s-au întâlnit pentru corectarea Simulării EN. În urma evaluărilor s-a constatat că 

elevii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa pentru gimnaziu şi dau dovadă de receptivitate. Pentru 

situaţiile de regres s-au întocmit grafice pentru pregătiri suplimentare în scopul acoperirii lacunelor 

identificate, în zilele de luni( 11-12); vineri( 11-12) - Liceul Tehnologic ,, Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Vînători-Neamţ – prof. Amariei Mihaela şi Adiaconiţei Roxana. Perioada de pregătire a elevilor pentru 

examenul de EN a fost realizată atât online cât și la școală în perioada prevăzută de MEC, cu respectarea 

PO de acces și desfășurae activități în școală. 

ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE  

  

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală 

măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, 

calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, 

participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.  



 

       Toate clasele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: ,,Ziua educației”- 

activitate extracurriculară; ,,Sadoveniana”- activitate extracurriculară; Festivalul Toamnei la Vînători-Neamț 

– concurs interdisciplinar;Festivalul de datini și obiceiuri de la Vînători-Neamț; Aniversarea marelui nostru 

poet, Mihai Eminescu/Simpozion ,,Ziua Culturii Naţionale”,Mărţişorul la ... români!, Paştele – Sărbătoarea 

sărbătorilor!(online), La steaua care-a răsărit ...Mihai Eminescu,1 Iunie - ziua copilului(online), La 

francophonie(online), fiind organizate activităţi în manieră proprie. De asemenea, s-au realizat  expoziţii de 

carte ,, Eminesciana”  ,, Creangă şi copiii”, în care toţi profesorii şcolii au avut posibilitatea să participe. 

Pentru eficienţa muncii  educative cu ai noștri copii, colaborăm şi cu alţi parteneri educaţionali.  

     În luna decembrie, a fost organizată Simularea Testării Naţionale, rezultatele la disciplina limba şi 

literatura română fiind mulţumitoare, neînregistrându-se discordanţe între notele din catalog şi rezultatele 

obţinute la simulare. Profesorii de limba și literatura română au realizat un raport asupra rezultatelor 

înregistrate de elevii dumnealor, dar și un plan de măsuri pentru îmbunătățirea rezutatelor elevilor.  

 Pentru rezultate mai bune la EN profesorii de limba română sunt de părere că este necesară şi 

colaborarea strânsă dintre părinţi, consiliul profesoral al clasei şi profesorii diriginţi; o mai mare 

responsabilizare a elevilor. Este de luat în seamă și mediul familial și social din care elevii provin și 

nu numai.  

  De asemenea membrii comisiei au participat în această perioadă la diferite Cursuri organizate de 

CCD Neamț, la diverse Simpozioane, Olimpiade și Concursuri Naţionale. La aceste concursuri elevii 

coordonați de doamnele profesoare au primit distincții dintre cele mai importante. La Olimpiadele 

școlare de limba și literatura română elevii de gimnaziu ai liceului au primit două Premii II și două 

mențiuni la faza județeană, două locuri V, ceea ce este îmbucurător, atât pentru elevi, cât și pentru 

profesorii coordonatori și conducerea școlii.  

  

 Responsabil comisia metodică,    
prof. Amariei Mihaela  

  

COMISIA DE ȘTIINȚE ȘI MATEMATICĂ   

RAPORT DE ACTIVITATE  

AN ȘCOLAR 2019-2020  

  

În anul școlar 2019-2020 în cadrul Comisiei metodice ,,Matematica si Stiinte’’ au activat  

următoarele cadre didactice:  

  

AVĂCĂRIȚEI MARIANA – profesor titular pe catedra de chimie; 

GUȘAVAN ELENA – profesor titular pe catedra de fizică;  

MICU CAMELIA –profesor titular catedra de biologie;  

JIJIIE LUMINITA – profesor titular catedra de matematica;  

FLOREAN ELISABETA - profesor titular pe catedra de matematica ;  

LUNGU LILIANA - profesor titular  pe catedra de matematica ;  

  

      In  Semestrul I activitățile desfășurate la nivelul Comisiei metodice au fost realizate conform 

graficului de perfecționare stabilit la începutul anului școlar, toate cadrele didactice participând la 

întâlnirile stabilite.  

 Astfel în luna septembrie a fost întâlnirea de stabilire a temelor de perfecționare pentru anul școlar în 

curs, realizarea Planului de Activitate, graficului de perfecționare, de prezentare a Raportului de 

Activitate pentru anul școlar 2019-2020.  

 În luna octombrie, d-na profesoară Florean Elisabeta, a prezentat referatul cu tema ” „Obiective si 

competente in predarea invatarea stiintelor exacte”.   

           În luna noiembrie toate cadrele didactice au participat la cercul pedagogic, fiecare la 

specialitatea de care aparține.  



 

 În luna decembrie ,d-na profesoară Gusavan Elena, a susținut activitate demonstrativa la clasa a VI-

a A.  

           În luna ianuarie ,d-na profesoară Micu Camelia, a susținut referat cu tema:,, Factori 

perturbatori in evaluarea didactica”.  

  

              În semestrul II al anului școlar 2019-2020, activitățile metodice desfășurate în cadrul 

comisiei metodice au avut loc conform graficului de activități stabilit la începutul anului școlar. Pe 

parcursul semestrului au fost desfășurate și alte activități și vor fi prezentate în acest raport de 

activitate.  

     Astfel, în luna februarie a fost întâlnirea de analiza a rezultatelor la olimpiada pentru anul școlar 

2019-2020.Fiecare cadru didactic a participat la faza locala,municipala si judeteana : La matematica- 

d-na prof.Florean Elisabeta -au participat la faza locala 5 elevi de la clasa a Va B,VI-a A si VIII-a A; 

tot la matematica-d-na prof. Jijiie Luminita-au participat la faza locala 4 elevi de la clasele VI B,VIII B. 

La fizica au participat la faza locala 3 elevi de la clasa a VI-a și 4 elevi de la clasa a VII a A si B,din 

care 3 s-au calificat la faza judeteana si anume:Petrariu Marian,Cosofret Cosmin si Pricop 

Adrian.Elevul Petrariu Marian a luat mentiune la Olimpiada de Fizica.  Tot la fizica la 

Concursul,,Impuls Perpetuum’’ elevii Cosofret Eduard, Petrariu Marian si Pricopie Adrian au luat 

mentiune .La chimie au participat la faza zonala 2 elevi. La biologie ,in decembrie s-a organizat faza 

locala pe scoala,unde au participat 5 elevi,din care 2 au mers la faza municipala. Statistic 20 elevi au 

participat la fazele locale si municipale pana acum ,din care 3 vor merge la faza judeteana la fizica si 

4 elevi la matematica. Tot in luna februarie a fost analiza activităţii comisiei pe semestrul I-raportul 

comisiei metodice .    

    În luna martie ca ordine de zi a fost prezentarea referatului cu tema :,,Metode de evaluare 

specifice matematicii si stiintelor’’-sustinut de prof.Lungu Liliana dar si discutarea noilor rezultate la 

olimpiada judeteana de matematica dupa cum urmeaza: prof. Florean Elisabeta rezultate la 

concursul ,,Si eu pot fi bun la mate’’ ,concurs la care s-au calificat la faza judeteana,Petrariu Diana, 

clasa a VIII-a A a obținut premiul II.De menționat că a fost organizată etapa locală a acestui concurs 

în unitatea noastră școlară. 

    În luna aprilie fiecare cadru didactic din comisia metodica a participat la Cercurile Pedagogice 

organizate de ISJ Neamt.  

 După data de 11.03.2020 toate activitățile comisiei au fost organizate online.  

   Participări la activități extracurriculare:  

Participare la activități de ecologizare pe teritoriul PNVN – toate cadrele membre ale comisiei; 

Participare la activități de voluntariat, ajutor social prin implicare în colectare de alimente, 

îmbrăcăminte pentru copii și familii nevoiașe- Avăcăriței Mariana, Micu Camelia,Gușavan 

Elena,Florean Elisabeta si Jijiie Luminita;  

Implicare în campania inițiată de PNVN: ”Ana are mere.... pentru zimbri”: Avăcăriței Mariana, Micu 

Camelia,Gușavan Elena,Jijiie Luminita si Florean Elisabeta,Lungu Liliana.  

Participare la campania sociala ,,Sapatamana legumelor si fructelor donate’’ organizata in  noiembrie 

2019- Avăcăriței Mariana, Micu Camelia,Gușavan Elena,Jijiie Luminita,Florean Elisabeta;  

Participare la festivalul de ”Datini și Obiceiuri de la Vînători-Neamț”- Avăcăriței Mariana,Gușavan  

Elena; Participarea la ,,Festivalul Toamnei’’ si  Promovarea datinilor, obiceiurilor și meșteșugurilor 

locale printr-o serie de activitati desfasurate la Liceul Tehnologic,,Arhimandrit Chiriac 

Nicolau’’,VinatoriNeamt- Jijiie Luminita,Micu Camelia,Gusavan Elena,Florean Elisabeta,Avacaritei 

Mariana,Gusavan Elena,Lungu Liliana;  

Participare la Olimpiada de matematica, fizică, chimie, biologie la etapa locală,municipala si 

judeteana-toate cadrele didactice din catedra;  

Participare la Olimpiada,,Si eu pot fi bun la mate’’-catedra de matematica;  

Participare la Concursul,,Impuls Perpetuum’’-catedra de fizica;  

”Ziua Mondială a Mediului”(online)- activitate de ecologizare organizată în cadrul comisiei metodice în 

colaborare cu PNVN-toate cadrele didactice din catedra; 

”Ziua Internațională a copilului”-online.  



 

                                                                                             

  

                                                                                                     Sef comisie metodica,    

                                                                                                     Prof. Micu Camelia  

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU COMISIA METODICĂ ”OM ȘI SOCIETATE”  

In semestrul I si II al anului scolar 2019-2020, Comisia metodică „Om si Societate „ si-a desfăsurat 

activitatea pe baza unui program întocmit cu aportul membrilor comisiei având ca obiective prioritare 

următoarele :  

_ - Proiectarea activităţilor didactice în concordanţă cu noul curriculum.  

_ - Predarea si evaluarea centrate pe elev, utilizând metode active-participative;  

_ - Pregătirea elevilor pentru concursuri si olimpiade scolare ;  

-  Dezvoltarea sentimentului patriotic, cultivarea spiritului de toleranţă .  

-Organizarea și implemenarea proiectului județean înscris în CAER ”Pui de lei-Noi Suntem Români”, 

în data de 1 Decembrie 2019, Festival de poezie și muzică patriotică. 

-Organizarea unor excursii tematice  în zona Tg Neamț, în semestrul I , etc.  

Planificările si proiectarea activităţilor didactice pe semestrul I si II au fost întocmite si predate la timp, 

conform cerinţelor ministerului. Lecţiile au fost pregătite temeinic , stiinţific si metodic utilizându-se 

materiale didactice variate si metode moderne de predare si evaluare. Din data de 11.03.2020, 

întreaga catedtră s-a adaptat situației pandemice și am desfășurat lecții online cu elevii. 

  Elevii au fost angajaţi în realizarea unor proiecte :  

Comemorarea evenimentelor istorice  si religioase:  

-Ziua Naţională-1Decembrie ;  

-Sfantul Andrei-Apostolul romanilor,  

-Sarbatorile Pascale- online,  

-24 Ianuarie –“Mica Unire “;   

-27 martie 2018-100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania - online,  

-Ziua Eroilor neamului roman- online,  

-Zilele de 9 si 10 mai-Ziua Europei si Zilele Independentei   Romaniei- on 

line; 

 -Ziua mamei etc.  

Au fost organizate concursuri cu temă istorică ,geografica, religioasa, au fost vizionate o serie de 

documentare istorice, religioase, geografice, expoziţie de desene  pe teme istorice,religioase.  

Este de menţionat buna colaborare cu  domnul informatician Cocut Marius – pentru organizarea unor 

activităţi educative ce s-au derulat la CDI.  

S-au sustinut referate incheiate prin dezbateri si concluzii pertinente, precum si activitati 

demonstrative cu ocazia sarbatorilor istorice si religioase, avand un feed-back cu o adevarata valoare 

morala si patriotica.  

Activitatea comisiei a evidenţiat :  

PUNCTE TARI  

• Cadre didactice bine pregătite si responsabile ;  

• Proiectarea activităţilor didactice s-a făcut conform planificărilor calendaristice si anuale si a 

programelor școlare .  

•  Majoritatea activităţilor au fost planificate si realizate în acord cu dorinţele copiilor ;  

-S-au organizat mai multe activitati inchinate Centenarului si o gama variata de activitati 

extracurriculare;  

PUNCTE SLABE  

• Nu întotdeauna cunostinţele dobândite la Cultură civică si Religie s-au reflectat printr-un 

comportament civic din partea elevilor ;  

• Slaba participare la olimpiadele scolare Istorie + Geografie –religie-educatie sociala ;  

• Lipsa unui opţional în cadrul ariei curriculare „ Om si Societate „ .  



 

• Lipsa logistigii digitale la nivelul familiilor a determinat o slabă participare la activitățile online. În 

schimb elevii au fost activi pe WhatsApp, Messengel, platformadigitaliada.ro. 

OPORTUNITĂŢI  

_ Folosirea eficientă a resursei umane si a materialelor didactice ;  

_ Utilizarea eficientă a metodelor care să dezvolte gândirea elevilor sis a valorifice propria experinţă .  

- Cursuri de formare pentru cadrele didactice de lucru online; 

- Posibilitatea accesării unor fonduri pentru îmbunătățirea logisticii liceului; 

- Disponibilitatea unor familii de a colabora cu școala pentru o mai bună activitate și în mediu 

online. 

AMENINŢĂRI  

o Lipsa motivaţiei elevilor pentru anumite discipline de învăţământ ; o Îngăduinţa si 

inconstanţa corpului profesoral în a sancţiona actele de indisciplină a elevilor. 

 -Pastrarea deficitara a materialului didactic,in special a hartilor scolare.  

-Amânarea cursurilor față-n-față; 

-Dificultatea colaborarii intre membrii comisiei care au programe diferite in mai multe scoli.  

Responsabil Comisie metodică,  

Prof. Olteanu  Iraida  

  

 

 

 

  

RAPORT DE ACTIVITATE  COMISIA METODICA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT  

AN ŞCOLAR  2019- 2020  

    

În anu școlar 2019- 2020, cadrele didactice din comisia metodică educație fizică și sport  

au respectat şi s-au bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi colective ) pe unităţile de 

competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul 

colectivului, dar şi al comisiei metodice.          

  Curriculum  

          Preocuparea  membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor prevăzut pentru acest 

an de minister.  In acest sens s-a întocmit Planul managerial pentru organizarea  activității  in anul 

scolar curent.  

          Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin 

însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor 

programelor şcolare . De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN , precum 

şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.  Ca punct de plecare s-au 

organizat evaluările inițiale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare pe clase, fiind analizate la 

nivel de comisie.  

          Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcţie de durata semestrelor, au fost 

stabilite conform programei şcolare, respectând întocmai programa. Stabilirea obiectivelor  şi a 

conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă  cu programa şi respectând particularităţile de 

vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, participative.  

         Fiecare cadru didactic a întocmit planificarea calendaristică cât și cea pe unități de învățare, în 

conformitate cu programa  

Comunicare  

         Pe parcursul activităţilor educative s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă, liniştită păstrând o 

relaţie de colaborare şi cooperare cu elevii favorizând astfel existenţa unui climat deschis şi în acelaşi 

timp responsabil, fapt prin care elevii au căpătat încredere în fortele proprii.   

          În contextul facilitării comunicării elev-elev, lucrul în perechi, folosirea a cât mai multe jocuri de 

echipa a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile jocului.     



 

     

        De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi 

temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea 

demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, folosindu-se un 

limbaj specific de specialitate.   

  

          Managementul clasei  

        Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării, profesorii  au adoptat 

strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea 

intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii.  

          În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au folosit tehnici de implicare individuală sau în grup a 

elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor 

la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de 

primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a 

răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.  

       Activitatea la clasa a fost proiectată în maniera în care la sfârșitul anului școlar toți elevii au 

deprins calitațile motrice necesare pentru a putea face față probelor de control. În acelașii timp,  elevi 

din clasele mai mici au demonstrat calitati necesare integrarii in echipele reprezentative ale scolii.  

        Activitati sportive extracurriculare  

      Pe parcursul anului școlar, elevii au participat la concursuri si competiții sportive atat la nivel de 

școala cat și la nivel judetean. În toate competițiile, elevii au dat dovada de fair-play, atitudine pozitiva 

față de activitatea sportiva demonstrând ca și-au însușiit temeinic calitați motrice și aptitudini 

psihomotrice necesare.     

        Formarea profesionala  

       Cadrele didactice sunt preocupate şi în acest an scolar de formarea profesională, de folosirea 

unei metodologii activ-participative. Se documentează  asupra noutăţilor, cele mai interesante fiind 

puse în practică.  Majoritatea cadrelor din catedra de educatie fizica și sport  au parcurs/sunt inscrise 

la cursuri de  perfecţionare, pentru a fi în concordanță cu cerințele actuale ale învățământului. Toți 

membrii comisiei metodice au fost prezenți la activitățile-Cerc pedagogic desfășurate în anul scolar 

curent.  

                    

             Analiza SWOT  

  

   Puncte tari:  

-planificări corect întocmite;  

- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;  

-profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind 

interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev; - deschiderea spre 

comunicare, ilustrată prin diverse activități de echipă;  

activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;  

-dotarea unității cu 33 de tablete și primirea a ltor 33 table prin proiectul DIGITALIADA, în luna 

august determină sporirea capacității digitale a școlii pentru lecții moderne, sau pentru împrumutul 

lor familiilor fără logistică; 

-participarea tuturor cadrelor didactice la numeroase cursuri de formare pentru școala online; 

-lucrul gratuit pe platforma digitaliada.ro și primirea consultanței directe fără nici un cost din partea 

școlii; 

- rezultate bune la concursurile școlare; -obiectivele propuse au fost realizate;  



 

-activități  de integrare a elevilor cu deficiențe fizice;  

-implicarea părinților în activități extrașcolare;  

- cadre didactice înscrise la diferite cursuri de perfecționare;  

-evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare;  

-participarea la concursuri si competiții sportive;  

-buna colaborare cu alte școli si cluburi sportive; -realizarea 

de materiale didactice variate;  

-aplicarea unor metode atractive de învățare, pentru a reduce absenteismul.  

    Puncte slabe:  

-slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de școală, anturajul 

şi preocupările copiilor lor;  

-existența unui număr mare(150 de familii() cu situație economică deosebit de slabă, cei mai mulți 

fiind de etnie rromă, neputând asigura copiilor mult ajutor pentru lecțiile online: bază materială, 

Internet, etc; 

-lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative extracurriculare si 

extrascolare;  

-prezenta elevilor fara echipament sportiv,  

-lipsa unui psiholog în școală;  

- lipsa cabinetului medical;  

- sala de sport este improprie pentru activități sportive;;  

- elevi dezinteresati de sport;  

- lipsa unor premii la diferite competitii sportive;  

- utilizarea mai redusa a mijloacelor moderne (calculator, videoproiector,etc) la unele discipline, deși 

școala are în dotare aceste mijloace; 

- nevalorificarea bagajului motric al unor copii care ar putea avea rezultate de performanta din cauza 

starii materiale precare a familiilor acestora;  

  

     Oportunități:   

- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează 

împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună  

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi;  

- acces la biblioteca virtuală a cadrelor didactice; 

- posibilitatea accesării unor fonduri suplimentare pentru dotarea cu logistică, softuri și lecții moderne; 

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, Biserică, 

Primărie, instituţii culturale); - crearea de parteneriate.  

     

    Ameninţări  

 - instabilitate la nivel social, economic;  

- starea de pandemie;  

-posibilitatea amânării începerii școlii 

față-n-față; 

- resurse materiale şi financiare insuficiente în unele cazuri;  

- folosirea elevilor la diferite munci;  

- lipsa unor investitori/sponsori în zonă;  



 

-  neglijarea copiilor de către părinţi.  

  

               Responsabil, prof. Silviu Constantin Barna  

  

  

Raport al Comisiei metodice a diriginţilor pe semestrul I   

                        An școlar 2019/2020   

                 La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii 

educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extracurriculare, Planificarea 

şedinţelor cu părinţii,în  elaborarea  acestora  avându-se  în vedere:  

- întocmirea documentelor de lucru ale diriginților şi corelarea temelor propuse cu cerinţele 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 

extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la ISJ, la 

care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. Activitatea educativă s-

a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. Profesorii diriginţi au 

colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii  unor 

abateri disciplinare.  

             Activitatea educativă în semestrul I al anului şcolar 2019-2020 a fost centrată pe formarea la 

elevi a unor atitudini și comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.  

            Misiunea cadrelor didactice din școala noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale 

întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor:  

- îmbunătățirea procesului instructiv - educativ în toate activităţile desfăşurate   cu  elevii.  

- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, 

profesorii diriginţi au urmărit ca prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile 

consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care 

elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea 

urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, 

necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine:  

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificării orelor 

 dirigenţie.  

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi  la  

 fiecare clasă.  

3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor  din  şcoală şi  

 a  tematici  acestora.  

        4.Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.  

         5.Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.  



 

6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite  în  

 familie.  

7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale şi a unei integrări sociale optime. Programa şcolară pentru Consiliere şi   

Orientare a fost făcută cunoscută, studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un formular tipizat 

ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în 

prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul de Organizare Intern, Norme de sănătate şi 

securitate în muncă şi Norme de apărare împotriva incendiilor. Informarea şi îndrumarea elevilor şi 

părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrării sociale optime s-a 

concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu 

părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a 

variantelor de subiecte publicate de MEN, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. În 

ultima săptămână a semestrului I, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza 

situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce 

măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului 

cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la 

cunoştinţa părinţilor.In noiembrie 2019 la clasa a VI-a ,dna diriginta Florean Elisabeta a moderat 

lectia demonstrativa ,,Reguli de aur pentru sanatate”.  

                                    ANALIZA  SWOT  

          PUNCTE TARI: - întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform 

cu noua programă pentru Consiliere si orientare;  

- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul 

dirigintelui;  

- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi 

preocupări ale elevilor; 

 - relaţia foarte bună dintre majoritatea diriginţilor și elevi;  

- mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moralcivică și socială a elevilor;  

- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu.  

- varietatea mare de  activități extrașcolare și extracurriculare  organizate.  

           PUNCTE SLABE:  

- cazuri de absenţe la anumiți elevi sau la unele ore de curs; 

- nerealizarea unei comunicări între unii profesori și elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte; - 

nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi; 

-mulți părinți s-au dovedit neputincioși în a ajuta copiii la lecțiile online, neavând cunoștințe minime în 

domeniu; 

-lipsa logisticii digitale în multe familii; 

-copii care abandonează cu acordul părinților pentru a merge la lucru în țară sau în țări UE;  

          OPORTUNITĂŢI: - 

- vizionarea unor spectacole de teatru, film etc;  



 

- organizarea unor excursii la nivel de clasă şi la nivel de şcoală;  

-școala dispune de logistică digitală care poate fi împrumutată copiilor din familii care nu au 

posibilitatea achiziționării; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse.  

            AMENINŢĂRI:  

- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului;  

- influenţa „grupului” de elevi; 

 - numărul mare de elevi cu părinții plecați în străinătate. În acest semestru activitatea Consiliului 

Elevilor a fost relativ bună. Au avut loc câteva întâlniri ale liderilor clasei în care s-au discutat 

probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat 

propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală . Având în vedere 

rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii, preocuparea de 

bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 2019-2020. 

În luna octombrie 2019 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului 

reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2019-2020. Consiliul s-a reunit conform graficului 

întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme 

de interes general. Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin 

intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea  procesului   instructiv–educativ.  

                                                                       

 Responsabil Comisia diriginți, prof. Florean Elisabeta  

  

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR 

 an şcolar 2019-2020  

  

         Activitatea metodică la nivelul grădiniţei  are la bază principiul autoreglării activităţii şi vizează 

perfecţionarea tuturor componentelor declanşate de demersurile didactice, corectarea, ameliorarea, 

ajustarea, revizuirea, dezvoltarea tuturor acţiunilor de predare-învăţare-evaluare. Pentru a răspunde 

solicitărilor momentului, activitatea comisiei metodice din grădiniţă a fost centrată cu prioritate pe 

dobândirea de noi competenţe profesional-ştiinţifice, psiho-pedagogice şi relaţionale, în acord cu 

standardele profesionale, cerinţele programei instructiv-educative şi cu cerinţele educative ale 

copiilor.    

         Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, comisia metodică a educatoarelor şi-a propus următoarele 

obiective:  

• valorificarea jocului la vârsta preșcolară;   

• constientizarea importantei pe care o au jocurile pentru dezvoltarea EU-lui preșcolarului, învățare, educare, 

socializare;  

• conștientizarea importanței pe care o au activitățile de mișcare cu preșcolarii pentru sănătatea și dezvoltarea 

armonioasă a acestora;  

• tratarea diferențiată a copilului în procesul de învățare ținând cont de stilurile senzoriale;  

• asigurarea calităţii actului educaţional întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale;  

• utilizarea de strategii activ-participative;  

• folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;  

• organizarea de activităţi extracurriculare în semestrul I;  



 

• participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la informaţia de 

specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;  

• perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;  

• conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste;  

• colaborarea şcoală-familie.  

1.  MANAGEMENTUL ARIEI CURRICULARE - Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

specifice ariei curriculare  

    

 PROIECTAREA ACTIVITĂŢII LA NIVELUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR S-A REALIZAT PRIN 

DEZVOLTAREA DE COMPETENŢE,  PRIN ÎNSUŞIREA DE CUNOŞTINŢE PE BAZA ABORDARII 

TRANSDISCIPLINARE ŞI TRANSCURRICULARE  

A CONȚINUTURILOR PROGRAMELOR ŞCOLARE. DE ASEMENEA, S-A ŢINUT CONT  

DE NOILE REGLEMENTĂRI,  PRECUM ŞI DE RECOMANDĂRILE PRIMITE DIN PARTEA 

INSPECTORULUI DE SPECIALITATE, LA CONSFĂTUIRILE EDUCATOARELOR DIN SEMESTRUL 

I, 2019 ŞI ÎNDRUMAREA RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE/CERC PEDAGOGIC.  

 Una din condițiile esențiale ale aplicării unui curriculum centrat pe nevoile, interesele și dezvoltarea 

lui globală s-a referit la crearea unui mediu educațional adecvat care să permită dezvoltarea liberă a 

copilului. Mediul fizic a fost gândit pentru a putea sesiza dinamica proprie a fiecărui copil și să ofere 

posibilitatea dezvoltării lui armonioase sub toate aspectele. S-au respectat prevederile în vigoare 

referitoare la spațiul aferent sălilor de grupă, a locurilor pentru desfasurarea activităților în aer liber, la 

mobilierul și instalațiile necesare asigurării condițiilor de funcționare, igienico-sanitare și de securitate 

pentru viața și sănătatea copiilor. Am oferit situații variate de joc și învățare, educația adresându-se 

fiecărui copil în parte și nu copiilor, în general. Un obiectiv în amenajarea spațiului educațional l-a 

constituit amenajarea centrelor de interes unde s-au organizat jocuri și activități alese dar și activități 

tematice care au contribuit la atingerea obiectivelor cadru și de referință. S-au desfașurat activități 

plăcute și interesante în care s-a observat manifestarea unei atitudini relaxante în interacțiunile copii-

copii, copii educatoare sau alti actori implicati: profesori, părinți, bunici. In acest sens un sprijin real 

pentru derularea în condiții optime a actului educativ, a fost funcționarea Grădiniței cu Program 

Prelungit Vînători-Neamț. Această acțiune s-a dovedit un real succes, dovadă stând numărul mare 

de cereri de înscriere pentru anul școlar următor.  

  Un obiectiv prioritar al Comisiei educatoarelor în grădiniţă a constat proiectarea activităţii instructive-

educative la grupele din cele două unități școlare din cadrul Comisiei Metodice în conformitate cu 

prevederile curriculum-ului. Astfel, categoriile de activităţi de învăţare au constat în:  activităţi pe 

domenii experienţiale, activităţi liber alese şi activităţi de dezvoltare personală.  

            Activităţile desfăşurate pe domenii experienţiale de către educatoarele fiecărei grupe au fost 

activităţi integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie 

de temele mari propuse de curriculum,  precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele 

copiilor din grupă.  

          Fiecare educatoare a desfăşurat proiecte tematice. Atât proiectele tematice planificate cât şi 

desfăşurarea în sistem integrat a activităţilor a presupus existenţa unei baze materiale bogate, 

adecvate, care s-a realizat şi cu ajutorul părinţilor. Această modalitate de realizare a activităţilor cu 

preşcolarii a presupus desfăşurarea activităţii didactice în echipă contribuind la stimularea cooperării 

între cadrele didactice din grădiniţă.  

         Activităţile la liberă alegere s-au desfăşurat pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual. 

Totodată acestea au putut fi regăsite ca elemente componente în cadrul activităţii integrate. Reuşita 

desfăşurării acestor activităţi a depins în mare măsură de modul în care a fost organizat şi conceput 

spaţiul educaţional.    

           Toate educatoarele de la grupe au acordat importanţa cuvenită particularităţilor de vârstă şi 

individuale ale copiilor, aplicând o pedagogie adecvată şi incluzivă.  



 

                                                         

2. CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII  

      La şedinţele cu părinţii fiecare educatoare a prezentat oferta disciplinelor opţionale părinţilor şi 

preşcolarilor, aceştia alegând ceea ce corespunde aspiraţiilor copiilor.      

      Majoritatea  grupelor (excepție grupele mici) şi-au ales activităţile opţionale în funcţie de 

propunerea părinţilor, dar şi de aptitudinile copiilor, întocmindu-se ulterior de către educatoare 

programa fiecărui opţional ales. Exemple de optionale:  

• În universul poveştilor •  Literatura pentru copii • 

 Fii atent la traversare!  

• Să fii sănătos nu-i greu, dacă ești curat mereu!  

ANALIZA SWOT  

CURRICULUM  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- Oferta educaţională diversificată, 

fundamentată pe baza nevoilor de dezvoltare 

personală  a copiilor; - Derularea de programe de 

formare a unui stil sănătos de viaţă;  

- Servicii de consiliere pentru părinţi cu copii 

de vârstă preşcolară, în vederea promovării unor 

modele care să favorizeze comunicarea dintre 

părinte şi copil, părinte şi grădiniţă şi, mai târziu, 

dintre părinte şi şcoală;  

- Incapacitatea părinţilor de a anticipa 

efectele în planul dezvoltării copilului a 

măsurilor educaţionale aplicate de către 

aceştia;  

-Activitățile online desfășurate după data de 

11.03.2020 

   

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

- Identificarea nevoilor de formare continuă 

profesională a cadrelor didactice;  

- Timpul insuficient acordat de familie nevoii 

copilului de a comunica şi a interacţiona;  

-Posibilitatea amânării începerii școlii față-n-

față din septembrie 2020. 

  

3. ACTIVITAŢI, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE  

   În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat 

în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor 

dezirabile la preşcolari, utilizând metode interactive, participative, raportând problematica la 

experienţele copiilor precum şi implicând parinții în unele activități alături de copii. Toate grupele au 

fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi:    

• Culorile toamnei  

• 1 Decembrie - Ziua Națională a României - Centenar  

• Serbarea de Crăciun  

• Cu sorcova și uratul  

• Activitati dedicate marilor nostri scriitori: M. Sadoveanu si M. Eminescu  

• Hai să dăm mână cu mână!  

• 8 Martie – Ziua Mamei  

• Iepurașul va veni, ouă roșii vom vopsi!(online)  

• Cinstim memoria eroilor noștri! (online) 

• I iunie – Ziua Copiilor(online);  

• La revedere gradinita! – serbari de sfarsit de an scolar(online);  



 

   Preșcolarii și cadrele didactice au participat la numeroase concursuri locale, județene, regionale, naționale și 

internaționale cum ar fi:   

• Concurs gastronomic „Sarea în bucate”  

• Concursul local/ județean/ regional ARTA DE A FI EDUCATOR - O ȘANSĂ PENTRU FIECARE • 

 Concurs „ABC-ul sănătății”  

• Concurs Interjudețean „A fost odată ca niciodata … de 1 Martie”  

• Concurs Național de creație artistico-plastică „Târg de mărțișoare”  

• Proiect Educațional Internațional TIMTIM TIMY  

    Prin implementarea Concursului pentru preșcolari din cadrul Proiectului Educațional Internațional 

TIMTIM TIMY, Grădinița cu Program Prelungit  a devenit în acest an Centru pilot de activități 

integrate. Evaluarea performanțelor obținute de copii la acest concurs s-a realizat în funcție de 

standardele de curriculum specifice fiecarei vârste și s-a înregistrat un procent de 75% premii I, cu 

punctaj între 9,5-10 puncte.  

Toate activitățile extrașcolare și extracurriculare desfășurate la nivelul grădinițelor din 

Vînători-Neamț au fost complexe, s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate, au 

implicat un număr mare de elevi și toate cadrele didactice și s-au bucurat de un real succes, găsind 

ecou atât în rândul elevilor cât și al părinților sau al comunității locale.  

Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al cadrelor didactice. Au fost organizate 

ședințe cu părinții, în cadrul cărora au fost prezentate toate activitățile extrașcolare și extracurriculare.   

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE  

              Evaluarea, ca o componentă indispensabilă a actului educațional, s-a constituit într-o   serie 

de activități etapizate având caracterul unui proces. Evaluările copiilor la nivelul fiecărei grupe au 

vizat, pe de o parte, stimularea tendințelor pozitive și pe de altă parte, sesizarea aspectelor 

vulnerabile. La nivelul comisiei metodice din grădiniță s-au elaborat instrumente alternative de 

evaluare adecvate conţinutului şi obiectivelor propuse, s-au aplicat probe de evaluare în diferite 

momente ale procesului didactic în funcţie de obiectivele propuse, s-au înregistrat performanţele 

copiilor în fişe. Revizuirea planificării calendaristice sau săptămânale s-a realizat în funcţie de 

rezultatele evaluărilor iniţiale, continue sau sumative. S-au identificat măsuri ameliorative pentru 

copiii cu dificultăţi de învăţare şi s-au asigurat măsuri de dezvoltare pentru copiii cu performanţe.   

 Copiii nou veniti in gradinită, în grupa mică, au depășit dificultățile de adaptare, au început să capete 

autonomie personală insistându-se pe exersarea și consolidarea deprinderilor din sfera autonomiei 

personale, relationarea cu “egalii” le-a diminuat egocentrismul, au început să se joace  

”unul cu celălalt”; putem vorbi chiar de o îmbogățire a comunicării orale în plan fonetic, în organizarea 

logică a comunicării, în trecerea de la limbajul concret-situativ la cel contextual.  

      Copiii grupelor  mijlocii, prin toate formele de activitate au demonstrat că au formate capabilități de viață în 

colectivitate,  știu să se organizeze și să-și inițieze jocuri cu subiecte din viața cotidiană, din experiența 

personală, se joacă și învață în grupuri mici, participă cu plăcere la viața în colectiv, se exprimă în propoziții 

scurte, înțeleg sensul cuvintelor, reproduc cu ușurință și folosesc mima vocală în redarea unui text liric, 

organizează expoziții cu propriile lucrări din activitățile comune sau independente și au capacitatea de face 

aprecieri respectând criteriile stabilite.  

 Copiii grupei mari au înregistrat progrese în ceea ce privește  exprimarea verbală. Pot reproduce, 

construi și relata întâmplări scurte cu subiecte din experiența personală sau din mediul înconjurător; 

au deprinderi de munca intelectuală, deprinderi tehnice și de muncă independentă precum și 

capacitate de concentrare pe parcursul unei activități; au capacitatea de a-și aprecia propriile fapte 

cu un nivel mai ridicat de obiectivitate; manifestă mai mult interes pentru activitățile de învățare.   

         Se constată la multe cadre didactice flexibilitate în derularea actului didactic, adaptarea 

strategiilor utilizate de educatoare la reacțiile grupei de copii (modificări ale scenariului prestabilit ca 



 

urmare a derulării activităților și reacțiilor copiilor din grupă) aspect care încurajează comunicarea 

liberă a copiilor. Cât despre componenta evaluativă, apreciez că s-au realizat evaluările inițiale (teste, 

jocuri didactice, activități practic-aplicative, concursuri) în baza cărora s-a realizat planificarea temelor 

după noul curriculum). Evaluarea continuă este realizată permanent la sfârșitul unui proiect și este 

privită ca fiind un mijloc de stimulare a participării copiilor la activitate, punându-se accentul pe ceea 

ce copilul a realizat bine și mai puțin pe eșecuri sau greșeli, tocmai pentru a-i da copilului mai multă 

încredere în sine, dar și cu grija de a-i contura copilului o imagine de sine conformă cu realitatea.  

         Toate aceste demersuri au avut ca efect optimizarea calității vieții și activității copiilor în grădiniță și 

implicit, a procesului de pregătire a acestora pentru școală și viață.   

5. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ          

 CADRELE  DIDACTICE  DIN  UNITATEA  NOASTRĂ  S-AU  PREOCUPAT  

PERMANENT DE PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII ACTULUI 

EDUCAȚIONAL PRIN:  

 • PARTICIPAREA ACTIVĂ LA ACTIVITATEA METODICĂ SĂPTĂMÂNALĂ  

DESFĂȘURATĂ LA NIVELUL UNITĂȚII;  

• ÎNTOCMIREA CORECTĂ A DOCUMENTELOR ȘCOLARE;  

• PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONFORMITATE CU DOMENIUL DE  

CUNOAȘTERE ŞI CENTRUL DE INTERES CORESPUNZĂTOR;  

ADAPTAREA PROGRAMEI ȘI METODELOR DE LUCRU LA ȘCOALA ONLINE; 

• PROCURAREA ŞI STUDIEREA REVISTELOR DE SPECIALITATE ȘI A CELOR MAI 

NOI APARIȚII EDITORIALE CU TEMATICĂ PSIHO-PEDAGOGICĂ;  

• CONFECȚIONAREA MATERIALELOR DIDACTICE DE CALITATE CARE SĂ 

CORESPUNDĂ TEMATICILOR PROPUSE;  

• ÎNTOCMIREA UNOR MATERIALE INFORMATIVE ŞI PREZENTAREA LOR ÎN  

CADRUL ȘEDINȚELOR COMISIEI METODICE;  

• PREGĂTIREA ŞI SUSȚINEREA ACTIVITĂȚILOR CU COPII;  

• RIDICAREA CALITĂȚII ACTULUI DIDACTIC PRIN PRACTICAREA UNUI 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIFERENȚIAT ȘI INDIVIDUALIZAT .   

      

Educatoarele au îmbinat metodele tradiţionale cu cele moderne, iar în vederea folosirii unor 

strategii cât mai adecvate noilor cerinţe s-au înscris la cursuri de formare continuă pentru anul şcolar 

2019-2020, precum şi la susținerea de grade didactice.   

Au fost parcurse următoarele cursuri de formare:  

• Resurse umane în managementul educațional  

• TIC în procesul educațional  

• Modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare centrată pe formare de competențe  

(Competențe XXI)  

• Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii diferențiate  

• Valorile formative ale voluntariatului  

• Creativitatea în logopedie  

• Strategii didactice privind soluționarea conflictelor intra și inter grupale  

• Școala pentru părinți  

• Intervenție și metode de lucru pentru copiii cu dificultăți de învățare  

• Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii diferențiate  

•   Particularitățile predării simultane la nivel primar.  



 

Activitatea comisiei metodice a educatoarelor s-a desfășurat după planul managerial dezbătut și 

aprobat în cadrul comisiei metodice și toate educatoarele au participat la cercurile  pedagogice 

planificate in cele doua semestre ale anului școlar.   

Toate cadrele didactice au participat la diseminarea programului pilot de stimulare a lecturii în 

grădinițe și acasă și de dezvoltare a vocabularului Fiecare copil merită o poveste, au primit 

materiale informative și câte o carte pentru lectură.   

Doamnele educatoare aparținând Seminarului Teologic Mănăstirea Neamț au făcut parte din 

grupul pilot al programului, au participat la trainingul organizat pentru cadrele didactice, iar Grădinița 

Nemțișor a primit un centru de lectură – Grădi Biblioteca.  

     Activitatea comisiei metodice nu a fost una formală, ci a avut ca scop implicarea tuturor factorilor 

pentru o mai bună desfăşurare atât a activităţii instructiv-educative din grădiniţă, cât şi pentru 

formarea unei viziuni moderne asupra sistemului educaţional, în general.    

   In cadrul activităților metodice ne-am propus, conform sugestiilor venite din partea  

Inspectorului de specialitate, să susținem activități demonstrative care să contribuie la realizarea unui 

schimb de experiență real în ceea ce privește activitatea didactică cu copiii, pentru a veni în sprijin 

colegelor începătoare. În acest sens s-au desfășurat activități demonstrative de actualitate conform 

curriculumului. Colegele propunătoare au avut astfel posibilitatea de a oferi alternative  valoroase cu 

privire la modul propriu de relaționare și de educare a copiilor în procesul didactic desfășurat de 

fiecare la grupă.  

  

DE ASEMENEA, UN ACCENT DEOSEBIT S-A PUS ȘI PE EDUCAȚIA TIMPURIE  

INCLUZIVĂ AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ ÎN ACEST AN ȘCOLAR ÎN GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

NORMAL AU FOST ÎNSCRIȘI COPII CU DIFERITE TULBURĂRI DE COMPORTAMENT CARE AU 

PREZENTAT CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ, CEEA CE PRESUPUNE O MAI MARE 

ATENȚIE DIN PARTEA EDUCATOARELOR CU PRIVIRE LA ADAPTAREA ȘI INTEGRAREA LOR LA 

GRUPĂ.  

Activitatea comisiei metodice și-a atins scopul final, acela de a dezvolta prin diverse strategii 

competențele psihopedagogice și sociale ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar sub raport 

teoretic, practic şi opțional.  

  

ANALIZA SWOT  

 RESURSE MATERIALE  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- Funcționarea Grădiniței cu Program Prelungit 

Vînători-Neamț  

-Toate localurile de grădiniță de pe raza comunei 

Vînători-Neamț sunt noi/ renovate și oferă bune 

condiții de igienă și căldură.   

 - Inexistența unor parcuri/terenuri de joacă în 

apropierea grădinițelor;  

  

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  



 

- Înființarea de noi grupe la GPP și 

suplimentarea numărului de cadre didactice;  

- Spațiile unde funcționează grupele de 

grădiniță sunt amenajate /pavoazate corespunzător 

de către cadrele didactice.  

- Posibilitatea de a amenaja în curtea școlilor 

un spațiu de joacă (părculeț) destinat preșcolarilor.  

- Fonduri insuficiente pentru achiziționarea 

jucăriilor atât de necesare, deoarece totul se 

învață prin joc.  

   

RESURSE UMANE  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- Toate educatoarele sunt cadre didactice 

calificate;  

- Toţi participanţii pot oferi alternative valorase 

de abordare a tematicii  

- Modificări la nivelul comisiei ca urmare a 

mobilității cadrelor didactice;  

  

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

- Schimb de experienţă în cadrul 

parteneriatelor în desfășurare și a întâlnirilor 

Comisiei Metodice - Sprijin pentru cadrele didactice 

cu mai puțină  

experiență în domeniu  

- Evoluția în carieră  

- Oportunităţi pentru dialog şi implicare;  

- Menținerea prezenței la grupă  

  

 - Scăderea numărului de copii preșcolari la 

grupele cu program normal.  

   

 

6. RELAŢIILE CU FAMILIILE COPIILOR  ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII  

S-a menținut o relație permanentă între părinți, cadre didactice și Primăria comunei. 

Materializarea lor s-a concretizat prin activitatea cu părinţii, şedinţe cu părinţii, vizite la domiciliul 

copiilor, participarea la zilele comunei, discuții individuale, chestionare etc.   

  

ANALIZA SWOT  

RESURSE COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT  

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

- Deschiderea unor noi canale de 

comunicare între grădiniţă – autorităţi locale - 

familie - instituţii de sănătate şi cultură;  

- Iniţierea unor parteneriate locale şi 

realizarea de proiecte de educaţie parentală;   

 - Slaba implicare a unor părinţilor în 

activităţile grădiniţei;  

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

- Valorificarea exemplelor de “Bună 

practică”; - Atragerea unor ONG-uri în activitatea 

de promovare şi dezvoltare a grădinițelor;  

- Disponibilitatea autorităţilor locale de a se 

implica în viaţa grădiniţelor;  

- Preocuparea scăzută a unor părinţi pentru 

participarea la acţiunile intreprinse  

   

În concluzie,  educatoarele au înţeles că în proiectarea acţiunilor trebuie să aibă în vedere 

schimbările sociale generale dar şi pe cele cu caracter local (şomajul, apariţia unor noi profesii, 



 

impactul tehnologiei moderne în procesul de învăţământ). De asemenea, au ţinut cont de 

următoarele elemente care să ghideze comportamentul cadrului didactic:  

• Activitate centrată pe copil;  

• Scopul educaţiei şi instruirii este acela de a scoate cât mai multe informaţii de la 

preşcolar decât să introducă din ce în ce mai multe în mintea sa, deci un proces de 

învăţare lejer;  

• Flexibilitate şi creativitate în abordarea situaţiilor didactice.  

                                                                      Responsabil Comisie metodică,  

             Prof. înv. preșc. Petrariu Cristina  

  

  

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII  

COMISIEI METODICE A ÎNVĂTĂTORILOR  

AN SCOLAR 2019-2020  

  

Comisia metodică a învăţătorilor din Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători-

Neamţ a fost constituită la începutul acestui an şcolar, fiind alcătuită în total din 10 membri - cadre 

didactice calificate, a căror preocupare majoră a fost înfăptuirea unui proces educaţional de calitate,  

care să aibă ca rezultat creşterea continuă a performanţelor şcolare şi armonizarea demersului 

didactic cu standardele educaţionale europene.   

Activitatea educativă în anul şcolar 2019-2020 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini şi 

comportamente şcolare adecvate, raportate la valorile autentice ale societăţii democrate în care 

trăim. Misiunea prezentei comisii conjugă eforturile materiale şi umane ale tuturor membrilor săi prin 

urmărirea îndeplinirii obiectivelor propuse la începutul acestui an şcolar.  

 Între membrii comisiei a existat întotdeauna o strânsă colaborare care a dus la realizarea unor 

activităţi şcolare şi extraşcolare benefice sistemului educativ actual. Încă din septembrie 2019 a fost 

întocmit planul managerial anual şi semestrial al comisiei de către responsabilul acesteia, activităţile 

preconizate pentru acest an şcolar implicând toţi membrii comisiei, care au luat la cunoştinţă acest 

lucru. Meritoriu este faptul că toate activităţile planificate în Planul Managerial au fost realizate, 

membrii comisiei implicându-se activ şi în bunul mers al activităţilor curriculare și extracurriculare.   

 În anul şcolar 2019-2020 comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus obiective care vizează:  

• programarea activităţii didactice;  

• proiectarea acesteia;  

• evaluarea atât a elevilor cât şi a profesorilor;  

• comunicarea între membrii structurilor şcolii Vînători;  

• dezvoltarea profesională;  

• ameliorarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a claselor.  

  

Măsura în care cele propuse au fost realizate în anul şcolar 2018-2019 reiese din analiza SWOT 

alăturată.  

  

  

• Proiectarea didactică  

  

Puncte tari  

- proiectarea pe unităţi de învăţare a devenit o practică curentă, un element generator al planificării 

calendaristice realizate de cadrele didactice;  

- structura proiectelor didactice este concepută adecvat nevoilor de predareînvăţare;  

- competenţele şi obiectivele sunt formulate în concordanţă cu cele de referinţă ale specialităţii;  

- se practică abordarea sistemică în proiectarea temelor  

- evaluarea elevilor (teste iniţiale, metode clasice şi alternative, programarea evaluărilor sumative)  



 

- interes pentru formarea-perfecţionarea continuă şi implicarea în acţiuni variate la nivelul şcolii şi 

judeţului.  

- comunicarea între membrii catedrei (discutarea aspectelor metodice în procesul de predare-

învăţare, realizarea de proiecte didactice model)  

      

Puncte slabe  

- sunt realizate prea puţine lecţii de formare de priceperi şi deprinderi practice şi lecţii de creaţie 

tehnică;  

- interesul scăzut al elevilor pentru studiul aprofundat al disciplinelor de studiu;  

- ezitare în selectarea şi activarea elevilor ce pot realiza performanţe deosebite (nivel scăzut al 

cunoştinţelor matematice precum şi capacităţi intelectuale limitate ale elevilor, lipsa motivaţiei 

elevilor pentru studiul unor discipline).  

- lipsa unei dotări cu materiale interactive şi softuri educaţionale.  

  

 •  Calitatea activităţilor didactice  

  

Puncte tari  

- se respectă şi se asigură caracterul ştiinţific al lecţiilor;  

- limbajul folosit este accesibil elevilor, respectându-se rigurozitatea limbajului ştiinţific;  

- accentul se pune pe partea aplicativă a noţiunilor predate prin rezolvări de  

exerciţii şi probleme adecvate şi prin legătura cu viaţa de zi cu zi;  

- se folosesc materiale şi resurse adecvate nevoilor elevilor.  

      

Puncte slabe  

- neutilizarea în activităţile de predare a unor metode noi, de grup, interactive, ce presupun o 

implicare mai mare a elevilor;  

- ponderea încă mare a strategiilor şi mijloacelor clasice.  

  

•  Calitatea evaluării Puncte tari  

- diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare;  

- s-a realizat evaluarea iniţială, continuă şi finală şi s-au întocmit studii asupra rezultatelor;  

- valorificarea testării iniţiale;  

- valorificarea testelor sumative;  

- notarea satisface principiul obiectivităţii; - notarea satisface principiul ritmicităţii.  

      

Puncte slabe  

- calificative slabe la unele clase;  

- indulgenţa în notare la unele clase.  

  

 •  Aprecieri asupra nivelului atingerii standardelor de către elevi  

  

Puncte tari  

- învăţătorii manifestă perseverenţă în atingerea standardelor educaţionale; - temele pentru acasă 

sunt bine dozate, nu s-au semnalat excese privind volumul lor şi gradul de dificultate.  

  

Oportunităţi  

- tratarea interdisciplinară a unor teme .  

- colaborare bună cu conducerea şcolii.  

- receptivitate şi implicare în acţiunile organizate de comisiile metodice la nivel judeţean, la solicitările 

conducerii şcolii.  

- mijloace de finanţare cu material didactic, fond de carte, mobilier, etc.      

Puncte slabe  



 

- elevii nu sunt interesaţi de realizarea performanţelor;  

- nu se folosesc strategii variate pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare.  

  

Ameninţări  

- elevii care vin în clasa pregătitoare au un nivel mediu de cunoştinte.  

- lipsurile în bagajul cunoştinţelor elementare-de bază, a competenţelor necesare elevilor pentru 

întelegerea şi asimilarea cunoştinţelor prevăzute de programa şcolară;  

-scăderea interesului pentru studiul unor discipline (lipsa motivaţiei), lipsa studiului individual precum 

şi superficialitatea elevilor;  

- volumul mare de cunostinţe în raport cu numărul orelor alocate pentru fixarea lor;  

- absenţele (motivate şi nemotivate) ale elevilor de la orele de curs;  

       

Rezultatele şcolare obţinute în anul şcolar 2019-2020 au cuprins un număr mic de situaţii neîncheiate 

(doar 1 caz la nivelul claselor de învățământ primar, a unor elevi de etnie rromă), fapt ce a atras după 

sine o promovabilitate mare la toate clasele. Se remarcă și numărul mare de elevi participanţi la 

olimpiade, concursuri, activităţi şcolare de matematică şi limba română. Au fost obţinute diplome de 

participare şi premii la disciplinele: matematică, limba română, științe ale naturii, educaţie plastică şi 

educaţie muzicală.  

   

  

 •  Activitatea comisiilor metodice şi de catedră  

  

   Activitatea de perfecţionare prin comisiile metodice:  

- se observă interesul deosebit al membrilor comisiei pentru implementarea obiectivelor comisiei, de 

la proiectare până la evaluare;  

- prezentarea de referate pe teme alese şi discutarea lor la şedinţele comisiei; - la sfârşitul lunii 

septembrie 2019 s-a realizat testarea iniţială a tuturor elevilor claselor I-IV. Testele inițiale au fost 

interpretate şi analizate, specificate concluzii şi proiectate măsuri în vederea realizării progresului 

şcolar, acestea consemnându-se pe parcursul întregului an şcolar.  

- la începutul anului şcolar, au fost alese de comun acord manualele şi auxiliarele necesare.   

- toţi învăţătorii au realizat la timp planificările calendaristice şi proiectările secvenţiale, pe unităţi de 

învăţare.  

  

    Materialele şi activităţile de la sedinţele comisiei metodice au cuprins:  

  

               1. Informarea cadrelor didactice cu privire la activitatea desfășurată în anul școlar precedent  

               2.Prezentarea raportului asupra activităţii comisiei metodice / an şcolar 2018-201.9  

               3. Prezentarea şi aprobarea Planului managerial pentru anul şcolar 2019-2020.  

               4.Propuneri de activităţi/termen de realizare/responsabilităţi pentru anul şcolar 2019-2020  

  5.Analiza fişelor de (auto)evalaure pentru anul şcolar 2018-2019 în  septembrie 2019;  

              1.Evaluări iniţiale/ bareme/ descriptori. Obiective propuse/ realizate/nerealizate/cauze. 

Analiza rezultatelor si elaborarea masurilor ameliorative  

       2.Prezentarea programelor/măsurilor remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare  

                  – octombrie 2019;  

1. Activitate demonstrativă – Comunicare în limba română, clasa a II-a,  

Structura nr. 2, Vreau să trăiesc printre stele, înv. Ticu Mariana,  

2. Importanta proiectului tematic in procesul de invatare"-abordare teoretică aplicaţii practice, 

referat științific, înv. Amariei Nicoleta, Amarandei Teodora            decembrie 2019;  

1. Importanţa evaluării în activitatea didactică  

2. Evaluare interactivă -Aplicaţii practice  Ianuarie 2020;  

1. Activitate demonstrativă – Matematică, clasa a III-a A, „Scrierea și citirea fracțiilor (comunicare și 

însușire de cunoștințe)”, prof.înv.primar Hâra-Oancea Ramona ;            



 

 2.  Susţinerea referatului metodico-ştiinţific cu titlul –“Individualizarea şi diferenţierea, modalităţi de 

eficientizare a instruirii” inv. Andrușcă Elena,  februarie 2020;  

- Activitate demonstrativă – Limba și literatura română, clasa a IV-a, „D-l Goe, după 

I.L.Caragiale (consolidare a cunoștințelor)”, învățătoare Alistar Marinela –  - Susținerea 

referatului științific”Importanța lecturii în instruirea și educarea elevilor”-înv. Andrușcă 

Elena       martie 2020;  

- Activitate demonstrativă – AVAP, clasa I A, Pătratul Tangram-logică și creativitate-prof. 

înv. primar Paga Doina(lecție online);  

- Susţinerea referatului metodico-ştiinţific cu titlul – Rolul formativ al noii discipline AVAP – 

prof. înv. primar Loghin Mihaela mai 2019(online);  

- Dezbatere – situaţia progresului şcolar, a absenteismului, interpretarea rezultatelor 

obţinute la teste finale şi găsirea de soluţii pentru îmbunătăţirea rezultatelor la fiecare 

disciplină – 8    iunie 2019(online). 

- Activităţile importante desfăşurate în cadrul comisiei metodice s-au centrat pe cunoaşterea 

documentelor curriculare şi şcolare, metodica predării disciplinelor, metodele şi instrumentele de 

evaluare, formarea unor atitudini şi comportamente pozitive la elevi, legătura cadrului didactic cu 

comunitatea (profesională, familială), dar şi pe organizarea fazei locale a unor concursuri de 

specialitate, stabilirea orelor de pregătire şi de consultaţii pentru participarea la concursurile 

şcolare.  

  

 •  Activitatea de perfecţionare prin cercuri pedagogice  

  

  

Puncte tari  

- învățătorii sunt interesati de noutăţile apărute în specialitate, de pregătirea pedagogică, metodică;  

- buna pregătire a cadrelor didactice propunătoare pentru activitățile de cerc pedagogic;  

- realizarea unor activități didactice de calitate;  

- întocmirea unor referate metodice cu accent pe latura practică a acestora;  

- prezență bună la activitățile desfășurate;     

- toți colegii dețin competențe de lucru cu calculatorul și realizare de lecții online; 

- participarea într-un procent de 80% a elevilor din învățământul primar pe platforma de lucru. 

-  

Puncte slabe  

- reținerea unor învățători în a participa cu intervenții la dezbaterile propuse de tematica cercurilor din 

acest an școlar;  

- slaba implicare a unor elevi în lecții online; 

- lipsa de interes a unor părinți în a încuraja copii să participe la lecțiile online; 

- parte dintre părinții rromi condiționează participarea copiilor la școală doar de beneficii materiale. 

  

 •  Exemple de bună practică  

  

- realizarea de ore în laboratorul de informatică al școlii;  

- realizarea de lecții online; 

- lucrul cu elevii pe platformadigitaliada.ro; 

- părinți care au împrumutat tabele de la școală pentru lecțiile elevilor; 

- utilizarea la clasă a manualelor digitale, prin intermediul laptopului și a videoproiectorului;  

- utilizarea în cadrul unor secvențe din lecții a unor softuri educaționale create de cadrele didactice;  

- se folosesc proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, tema de lucru în clasă, autoevaluarea ca 

metode de evaluare a elevilor; - realizarea testelor pe unităţi de învăţare, pe clase;  

- planificarea, susţinerea şi interpretarea testelor sumative ;  

- se asigură buna circulaţie a informaţiilor;  

- participarea membrilor comisiei la activităţile derulate de școală.  



 

  

 •  Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii cadrelor didactice în specialitate  

  

   Principalele propuneri pentru anul şcolar 2020-2021 sunt:  

- abordarea demersurilor didactice într-o manieră modernă, cu precădere urmărindu-se efectul 

formativ al lecţiilor;  

- abordarea din perspectiva școlii hibrid sau online; 

- revigorarea interesului elevilor pentru concursuri şcolare şi extraşcolare;  

- identificarea şi asigurarea unor resurse financiare pentru îmbunătăţirea bazei materiale a şcolilor;  

- se vor pune la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare care să răspundă nevoilor şi 

stilurilor individuale de învăţare.  

  

                                           

  

                    Întocmit,  

             Responsabil comisie metodică,  

                Prof. înv. primar Paga Doina  

  

  

  

  

  

COMISIA ”PROIECTE PENTRU PROIECTE EUROPENE ȘI PROGRAME COMUNITARE”  

RAPORT DE ACTIVITATE  

2019-2020  

  

 În  anul școlar 2019-2020, în cadrul Comisiei Proiecte educaționale europene și programe 

comunitare,  au fost realizate și implementate următoarele proiecte:  

1.Proiectul ERASMUS +, 2017-1-RO01-KA101-036206, SKILLS 4 INCLUSION.  Perioada de 

implementare este 01.09.2017 – 31.08.2009, a fost definitivat la 28.11.2019 prin transmiterea 

raportului final la ANPCDEF..   

Beneficiar: Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători-Neamț: 11 cadre didactice din 

învățământul primar, gimnazial și profesional.  

 În semestrul II au fost realizate activități practice la nivelul clasei și în cadrul altor școli, utilizând 

metodele de lucru învățate în cadrul mobilităților și activități de diseminare.  

2. Proiectul DIGITALIADA, implementat prin Fundația Orange pentru România.  

Perioada de implementare: 01.09.2017-31.08.2018. Contractul de colaborare a fost prelungit 

finanțator pentru anul școlar 2018-2019 și 2019-2020. Proiectul continuă și în anul școlar 2020-2021. 

Beneficiari: elevii din învățământul gimnazial, 4 cadre didactice de matematică și TIC. Au fost primite 

carduri de memorie pentru toate tabletele, saci de umăr și caiete DIGITALIADA pentru toți elevii de la 

gimnaziu. La finalul semestrului II au fost trimise tabletele la Fundația Orange, la Cluj Napoca pentru 

a fi verificate, resetate și încărcate cu aplicații de ultimă generație. A fost reînnoit Contractul pentru 

anul școlar 2020-2021. În acest an școlar am primit brățări cu card de memorie pentru tablete, 

reînoirea softurilor pentru tablete, o plasmă cu diagonala de 120 cm; acces pentru 480 de elevi și 45 

de cadre didactice la platformadigitaliada.ro, gratuit; consiliere nonstop(gratuită) din parte Fundației 

Orange pentru România, pentru utilizarea platformei. 

4.Proiectul Green Impact ”Educație antreprenorială”, finanțat de Fundația Noi Orizonturi: 

Benficiari: 15 elevi, 2 coordonatori.  

Perioada de implementare: 14.09.2019 – 12.06.2020 

Al doilea proiect finanțat de Fundația ”Noi Orizonturi” este ”Implicarea activă a copiilor în lectură -pas 

important în educația permanentă”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Timișești, județul Neamț.  

5.Proiecte educaționale cu finanțare proprie și prin sponsorizare:  



 

1. Proiect educațional bazat pe voluntariat: ”Timpul Liber, Altfel”, realizat în parteneriat cu  

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Mitropolia Moldovei și Bucovinei,  Protopopiatul Tg Neamț,  

Centrul de Cultură și Artă ”Carmen Saeculare” Piatra Neamț, Primăria Vînători-Neamț, Seminarul  

Teologic ”Veniamin Costache”, Centrul cultural și social ”Sf Teodora” din Vânători-Neamț, Parohiile 

din Vânători-Neamț.  Perioada de implementare : 01.09.2019 – 31.08.2020.  

Grup țintă: elevi ai Școlii Gimnaziale ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători-Neamț, proveniți din familii 

cu situație financiară precară, cu părinți plecați în străinătate, copii lăsați în grija bunicilor și vecinilor, 

copii de etnie rromă. În total au participat 127 de elevi de la clasele I-VIII,  din toate structurile unității 

de învățământ, 5 eleve de la liceu, iar pe parcursul implementării proiectului numărul de elevi 

participanți a crescut. Numărul cadrelor didactice a fost de 20. Activitățile au fost realizate prin munca 

voluntară a cadrelor didactice, cu finațare pentru materiale din partea parohiei ”Sf Ioan” din Vînători, 

sponsori pentru atelierul de chitară, finanțare din partea cntrului de Cultură ”Carmen Saeculare” 

pentru atelierul de meșteșuguri, Primăria Vînători-Neamț pentru activitatea teatrului ”Zimbrișorii”.  

5. ”Copilăria -un poem”, proiect educațional internațional, inclus 

CAEN 2020;  

6. Alte proiecte, în semestrul I: Festivalul de poezie și muzică 

patriotică ”Pui de lei-Noi suntem români”, proiect înscris în CAER 2019; 

8. Programul ”Săptămâna legumelor și fructelor donate”  

9. Programul ”Ana are mere ...pentru zimbri”  

10.  Alte activități:  

• Organizarea expoziției cu produse meșteșugărești cu caracter permanent la sediul Parcului Natural 

Vînători-Neamț;  

• Organizare de expoziții dedicate Zilei Naționale și 24 Ianuarie.  

• Participare la simpozioane și activități organizate de Parcul Natural Vînători-Neamț.  

Activități cu interes comunitar și realizate prin voluntariat:  

• ”Aproape de cei aproape de noi”, activități sociale de donare alimente și îmbrăcăminte pentru copii și 

bătrâni: decembrie 2019.    

Activități culturale de interes național și internațional:   

• Școala mea păstrătoare de tradiții;  

• Sadoveniana;  

• Eminesciana- 15 ianuarie;  

• 24 Ianuarie  

Alte proiecte, în semestrul II:  

Alte activități:  

• Organizarea expoziției cu produse meșteșugărești cu caracter permanent la sediul Parcului Natural 

Vânători-Neamț;  

• Activități dedicate Zilei Eroilor, Zilei Europei și Francofoniei (activități online) 

• Organizarea în unitatea școlară a activității  ERASMUS DAY, cu participarea doamnei inspector 

școlar,  

• Activități de consiliere a elevilor și părinților cu cerințe speciale, cu tulburări de comportament, 

deficiență de atenție de către psihologul voluntar, Sârghie Felicia;  

• Activități de consiliere privind orientarea școlară și profesională a elevilor din clasa a VIII-a, de către 

psihologul voluntar, Felicia Sârghiuță.   

Activități culturale de interes național și internațional:   

• Lecție demonstrativă ”Prin pădurile Neamțului”, susținută la clasele a VII-a A și a II-a, de către 

Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț și Ocolul Silvic Tg Neamț; 

•  Ziua Francofoniei(online)  

• Ziua Europei (online) 

• Ziua Eroilor(online)  

• Ziua Copilului(online)  



 

• Ziua Mondială a Mediului (online) 

• Ziua Europeană a Parcurilor (online) 

  

Responsabil,  

Prof Elena PETRARIU  

  

  

  

RAPORT  DE ACTIVITATE  AL COMISIEI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA 

ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR,  AN ȘCOLAR 2019-2020 OBIECTIVELE LA 

NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ:  

- reducerea numărului de absențe nemotivate, implicit a abandonului școlar  

  

- implicarea tuturor cadrelor didactice în prevenirea abandonului școlar  

  

  

A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE (ANALIZA SWOT)  

  

    Benefice atingerii obiectivelor  Pun în pericol atingerea obiectivelor  

Sursă internă  

(organizația)  

    

PUNCTE TARI  

- reducerea numărului de absențe 

nemotivate  

PUNCTE SLABE      

- elevii cu probleme, nu participă la  

toate  activitățile  organizate de  

    

    

- participarea unui număr mare de 

elevi la activitățile organizate de  

comisi 

a  
  pentru frecvență,  

combaterea  absenteismului și  

 

    

    

comisie  

  

abandonului școlar      

          

Sursă externă  

(mediul extern)  

    

    

OPORTUNITĂȚI  

- dirijarea și stimularea elevilor în 

formarea unor atitudini pozitive 

AMENINȚĂRI      

- diminuarea interesului față de  

școală  din cauza inaccesibilității  

cerințelor programei școlare    



 

    

    

    

referitoare la impactul prezenței la 

ore, asupra rezultatelor școlare  

  

  

- numărului de elevi care provin din 

familii dezorganizate este în 

creștere 
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Obiectivele urmărite în, anul școlar 2018/2019 au fost :  

1. Realizarea de activități privind conștientizarea consecințelor absenteismului școlar  

2. Promovarea unor oferte de activități alternative  

Având în vedere aceste obiective activitățile desfășurate au fost:  

Nr.  Denumirea   Aspecte pozitive      Aspecte care pot fi îmbunătățite   

crt.  activitatii            

1  Consecințele   - interesul crescut al elevilor în   - o prezență mai mare la actvitățile  

  abandonului școlar,  ceea  ce  privește  sancțiunile  

organizate  în  colaborare 

 cu  organele  

  

  

  

din  perspective 

juridice     

      

juridice  

    

    

 de poliție  

     

     

2  Factori  de risc,  - film educativ, prezentare power   - legătura dintre familiile elevilor și  

  privind abandonul  point prezentat în colaborare cu  psihologul școlar  

  școlar      psihologul Orban Ioan       

3  Familia creștină  -  numărul  mare  de  elevi   -  colaborarea:  părinți-Biserică-  

        participanți la activitate   școală  
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        - impactul pozitiv asupra elevilor       

  Propuneri de îmbunătățire          

                 

Nr. 

Crt.  

  

  

    

  

  

 Aspecte care pot fi îmbunătățite     Modalităţi de remediere    

1  

  

          

Legătura cu factorii responsabili: părinți, diriginți,  

     

* problema învoirii elevilor de la  

  director educativ      cursuri  

2  

  

  

          

O mai bună cunoaștere al R.O.I.  

          

     

* modalitățile legate de 

sancționarea elevilor  

3  

  

  

  

          

Aspecte legate de cauzele abandonului școlar  

          

          

     

* o mai bună cunoaștere a mediului 

familial din care provin elevii cu 

probleme de absenteism școlar  
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CENTRALIZATOR ABSENȚE 2019-2020  
CLASA  OCTOMBRIE  NOIEMBRIE   DECEMBRIE   IANUARIE   

  ŞC.  
CENTRU  

T/M  

ŞC.2  

T/M  

TOT/ 

M  
ŞC.  

CENTRU  

T/M  

ŞC.2  

T/M  

TOTAL  

/M  

ŞC.  
CENTR 

U  

T/M  

ŞC.2  

T/M  

TOTAL  

/M  

ŞC.  
CENTRU  

T/M  

ŞC.2  

T/M  

TOTAL  

/M  

  

CP  0  0  0  0      0  0  0  0  0  0  

I  0  0  0  0      0  0  0  0  0  0  

II    

0  

0  0  0  16/16  16/16  0  28/28  28/28  0  84/84  84/84  

III  A=0  

B=8/0  

0  8  A=0  

B=60/60  

0  60/60  A=0  

B=4/4  

0  4/4  A=0  

B=60/60  

0  60/60  

IV  A=0/0  

B=16/16  

0  16/16  A=0  

B=21/21  

  

  21/21  A=0  

B=43/43  

0  43/43  A=0  

B=25/25  

0  25/25  

TOTAL 

PRIMAR  
24/24    24/24  81/81  16/16  97/97  47/47  28/28  71/71  268/3  84/84  169/169  

V  A=77/77  

B=7/7  

141/26  225/1 
10  

A=38/11  

B=9/9  

153/15  200/35  A=11//0  

B=0/0  

58/0  68/0  A=45/45  

B=2/2  

93/53  140/100  
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VI  A=48/30  

B=14/9  

318/4  380/4 
3  

A=32/27  

B=19/14  

269/50  320/46  A=16/0  

B=0/0  

  

216/0  232/0  A=7/0  

B=  

233/5  240/5  

VII  A=32/32  

B=26/3  

80/49  138/8 4  A=37/7  

B=8/3  

90/13  135/23  A=7/0  

B=27/8  

21/3  55/11  A=29/29  

B=8/5  

22/0  59/34  

VIII  A=24/24  

B=80/34  

  

19/9  123/6 
7  

A=5/3  

B=47/21  

  

27/2  79/26  A=9/0  

B=16/0  

7/0  32/0  A=11/12  

B=39/34  

3/0  53/46   

TOTAL  308/216  558/88  866/3 

04  
195/95  539/80  734/130  86/8  302/3  387/11  141/127  351/58  

  

492/185  

IX  84/57      293/70      149/20      124/11      

X  334/133      517/192      146/7      119/8      

XI  79/7      200/33      83/1      86/37      

TOTAL 

PROF.  
497/197      717/295      378/28      329/56    1921/576  

TOTAL  

ŞCOALĂ  

829/437      993/471      511/83      738/186    2582/930  
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RAPORT ACTIVITATE COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI 

AN ȘCOLAR 2019-2020  

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă importanta  pentru crearea unui climat propice desfăşurării 

activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte.  

             În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia pentru prevenirea violenţe în mediul şcolar la Liceul  

Tehnologic “Arh.Chiriac Nicolau” Vinatori-Neamt    , având următoarea componenţă:  

        Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare specific tipului de violenţă despre care 

vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor 

comportamente violente precum:  

- Exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire;  

- bruscare, împingere, lovire, rănire;  

- comportament care intră sub incidenţa legii   

- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduita  ireverenţioasă faţă de cadrul didactic) ;  

- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi oricare comportament care 

contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.  

La nivelul şcolii a existat o permanenta  preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul 

desfăşurării procesului instructive educative şi nu numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea 

conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie).   

  

OBIECTIVE :  

  

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul şcolii si in afara ei;  

 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru 

formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii;  

 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare;         

  Consilierea psihopedagogică a elevilor;  

 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor;  
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 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a altor documente 

referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.   

  

ASPECTE VIZATE:  

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori 

şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora;  

- Realizarea comunicării interinstituţionale;  

- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi 

îndatoririlor.  

  

MĂSURI ŞI ACŢIUNI:  

- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală  

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi planurilor de acţiune;  

- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în programarea orelor de dirigenţie;  

- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Asociaţia Părinţilor, între şcoală şi Poliţia Vinatori –Neamt  cat si Consiliul Local.  

- Consilierea individuala  şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;  

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;  

Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv (fotbal, handbal,alergari);  

- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent;  

- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de gestionare a comportamentui violent 

cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu părinţii,lectorate);  

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial 

violent; -  Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-se remedierea 

comportamentului;  

- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul lectiilor de dirigintie..  

  

ACTIVITĂŢI DERULATE:   

Semestrul  I  

1. Activități de prevenire a comportamentului deviant .Cunoasterea stilului de atasament care ne poate ajuta(pe noi profesorii) in 

intelegerea dezvoltarii  intelectuale  si emotionale ale copiilor.  A fost prezentat referatul ,,ATASAMENTUL” și o prezentare PPT. S-

au purtat discuții cu elevii, au fost adresate întrebări din partea elevilor către invitați .  



45  

  

2. Cunoasterea stilului de atasament care ne poate ajuta in intelegerea dezvoltarii  intelectuale ale copiilor.  

        -au fost aplicate chestionare  

3. Activitate de prevenire a incidentelor si accidentelor cu ocazia sarbatorilor de iarna.  

4. Am colaborat cu institutii specializate in domeniu din mediul local .  

5. In cadrul lectoratului cu parintii a fost prezentat referatul ,,Calculatorul in viata noastra ” si o prezentare PPT in care s-au prezentat 

informatii despre problemele de sanatate pe care le poate provoca utilizarea excesiva a computerului . S-au purtat discuții cu 

profesorii apoi profesorii diriginti cu elevii  , au fost adresate întrebări din partea elevilor către profesori si din partea profesorilor 

catre elevi  .Activitatea a fost realizata de Loghin Mihaela in calitate de responsabil a comisiei de prevenire si combatere a  

violentei si de prof. Adiaconitei Roxana in calitate de Consilier educativ.   

  

   

Semestrul al II lea  

  

1. A fost prezentat un material ” Profesorul eficient “ in cadrul consiliului profesoral si am concluzionat ca apropierea de elevi si cunoasterea in 

profunzime a problemelor lor este mai benefica decat a-i admonesta.  

-materialul a fost preluat de fiecare diriginte si discutat in orele de dirigintie  

2. A fost prezentat referatul  in care s-au prezentat informatii despre circulatia pe drumurile publice , utilizarea unor mijloace de deplasare 

specifice varstei: bicicleta.La activitate au participat elevii claselor :CP- I-XI, profesorii diriginți,  director  . S-au purtat discuții cu  elevii si au fost 

adresate întrebări din partea elevilor către reprezentantii Politiei Locale .  

3. A fost implementat un proiect in cadrul scolii la care a participat si un psiholog voluntar care a avut ca tema eliminarea agresivitatii si violentei in 

mediul scolar cu un titlu sugestiv :”Sa exmatriculam violenta”  

4. A fost prezentat un material “De ce mint copiii “catre profesorii diriginti care au sintetizat cateva idei ce au fost prezentate in lectoratele cu 

parintii.Violenta unor copii vine din faptul ca nu sunt ascultati cand trebuie , supravegheati  suficient de catre parintii lor datorita activitatilor 

acestora ,lipsa timpului petrecut impreuna cu acestia.  

5. Intocmirea raportului final al Comisiei de combatere a violentei in mediul scolar. Analizarea activitatilor propuse in cadrul comisiei.Propuneri de 

activitati noi si necesare in anul scolar ce urmeaza.  

  

  

                ACTIVITATI   REALIZATE  DE  DIRIGINTI  SI  INVATATORI  

  

 Prezentarea normelor legislative privind siguranța elevilor, cadrelor didactice și  personalului auxiliar și nedidactic din unitatea școlară. 

Elaborarea periodică de analize  în scopul cunoaşterii situaţiei reale cu privire la:  
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 actele de violenţă comise în zona localului şcolii: tipuri de infracţiuni, frecvenţa comiterii, moduri de operare, categorii de victime şi autori. 

Concluziile desprinse vor fi communicate structurilor operative şi autorităţilor locale.  

o Organizarea de întâlniri cu elevii în şcoală în scopul:  

 Identificării problemelor cu care se confruntă aceştia şi găsirii unor mijloace de   soluţionare;  

 Prezentării unor teme cu caracter educativ-preventiv referitoare la siguranţa personală şi la consecinţele săvârşirii de infracţiuni, în special a 

celor cu violenţă;  

 Analizării unor cazuri concrete cu victime şi/sau autori din rândul elevilor  

 Organizarea periodică de către elevi a unor dezbateri la care să fie invitaţi profesori, părinţi, reprezentanţi ai poliţiei şi autorităţilor locale, în 

cadrul cărora să fie abordate problemele cu care se confruntă elevii din şcoală  

 Derularea unor proiecte educativ-preventive, în colaborare cu organizaţii neguvernamentale, în care să fie cooptaţi voluntari din rândul elevilor 

o Participarea periodică a politiştilor de la Poliția Locală la şedinţele cu       părinţii  

 Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii au probleme de comportament şi cu diriginţii claselor în care aceştia îşi desfaşoară activitatea, 

în vederea discutării modalităţilor de prevenire a victimizării elevilor şi a implicării lor în fapte antisociale  

 Realizarea unor activităţi extraşcolare (artistice, sportive, culturale) care să stimuleze spiritul de echipă şi comunicarea între elevi  care să 

constituie alternative educative de petrecere a timpului liber.  

  

         ANALIZA SOWT  

 

PUNCTE TARI:  

- Modalităţi de asigurare a protectiei elevilor  unităţii de învăţământ;  

- Implicarea tuturor membrilor comisiei si a dirigintilor;Implicarea consilierului educativ.  

  

PUNCTE SLABE:  

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;  

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;  

- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.  

  

AMENINŢĂRI:  

- Situaţia economico-socială precară;  

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor;  

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.  
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OPORTUNITĂŢI:  

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia locala , alte institutii care au participat la 

activitatile propuse.  

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE :  

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu;  

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.;  

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;  

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor;  

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog.  

  

  

  

    

Responsabil comisie :  

Prof.inv.primar:Loghin Mihaela  

 

 
 

Raport de activitate la   

Comisia de perfecționare metodico – științifică, cercetare și  

dezvoltare profesională a cadrelor didactice pentru anul 

școlar 2019 – 2020  

  

Comisia de perfecționare metodico – științifică, cercetare și dezvoltare profesională a cadrelor didactice este constituită în următoarea 

componență:  

1. Responsabil   Prof. Ioan Pipirigeanu  

2. Membrii   Prof. înv. primar Petrariu Cristina  

Prof. Înv. Paga Teodora Doina  
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Comisia reunită în prima activitate de lucru a stabilit ordinea priorităților pentru anul școlar 2019 – 2020:  

- cunoașterea legislației în domeniu (O.M.E.C. Nr. 5561 din 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din 

învățământul preuniversitar; O.M.M.C. Nr. 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalare creditelor transferabile; a Art. 244 și  

245 din Legea 1 din 10. 01. 2011 privitoare la Formarea inițială şi continuă. Cariera didactică Statutul personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar) cunoașterea noutăților în domeniul legislativ;  

- cunoașterea hotărârilor luate de I.S.J Neamț cu privire la înscrierea cadrelor didactice la gradele didactice;  

- cunoașterea hotărârilor luate de C.C.D Neamț cu privire la perfecționarea cadrelor didactice prin cursuri de perfecționare  

acreditate, acumularea punctelor credit transferabile și a cursurilor de perfecționare cu ore.  

Membrii Comisiei au stabilit modalitățile de a anunțat cadrele didactice care urmau să se înscrie la gradele didactice de procedurile de 

înscriere în vigoare, de componența dosarelor, termenele limită, de  acest lucru răspunzând mai departe compartimentul secretariat și 

directorul unității școlare.  

În luna octombrie, în termenele stabilite, prin decizia directorului  Liceului, s-a constituit Comisia privind sistemul de acumulare,  

recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, pentru cadrele didactice care au absolvit gradele didactice și master în anul 

școlar anterior (2018 – 2019).  

Comisa a fost constituită din:   

1. Președintele Comisiei: Director, prof. Elena Petrariu;   

2. Membri:         delegat din partea C.C.D. Neamț, prof. Roxana Irina;   

responsabilul Comisiei de perfecționare metodico – științifică, cercetare și dezvoltare  profesională a cadrelor didactice, 

prof. Ioan Pipirigeanu.  

 În semestrul I, Comisia a primit oferte de cursuri acreditate din partea C.C.D. Neamț, în vederea perfecționării cadrelor didactice și de 

acumulare a punctelor credit transferabile. Ofertele se găsesc în dosarul Comisiei și au fost aduse la cunoștința cadrelor didactice 

doritoare de perfecționare sau care vor să acumuleze puncte credit transferabile. În semestrul I au fost organizate cursuri cu credite și 

cu ore(pentru ADS), plătite de unitatea școlară, în semestrul al II –lea, în unitatea noastră școlară, s-au realizat cursuri de 

perfecționare, prin Casa Corpului Didactic Neamț, cu puncte credit transferabile, dar și cu ore, astfel:  

1. „T.I.C. în procesul educațional” (T.I.C.) – 15 puncte credit transferabile – pentru un număr de 54 cadre didactice, din care 26 

cadre didactice din cadrul Liceului Tehnologic Vînători – Neamț și 1 cadru didactic din județul Suceava; (vezi Anexa 1);  

2. „Resurse umane în managementul educațional” – 15 puncte credit transferabile – pentru un număr de 51 cadre didactice, din 

care 21 cadre didactice din cadrul Liceului Tehnologic Vînători – Neamț, sau care au normă parțială în unitatea noastră; (vezi Anexa 2).  

În afara cursurilor cu credite transferabile cadrele didactice au beneficiat și de 5 cursuri de perfecționare, gratuite, cu ore, după cum  

urmează: (vezi Anexele 3, 4, 5, 6 și 7)  
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1. „Educația experențială” – curs de 24 de ore – pentru un număr de 54 cadre didactice, din care 26 cadre didactice din cadrul 

Liceului Tehnologic Vînători – Neamț; (vezi Anexa 3)  

2. „Educația antreprenorială” – curs de 24 de ore – pentru un număr de 54 cadre didactice, din care 26 cadre didactice din cadrul 

Liceului Tehnologic Vînători – Neamț. (vezi Anexa 4)  

3. „Școala pentru părinți” - curs de 24 de ore – pentru un număr de 51 cadre didactice, din care 21 cadre didactice din cadrul Liceului 

Tehnologic Vînători – Neamț. (vezi Anexa 5)  

4. „Strategii didactice privind soluționarea conflictelor intra și intergrupale” - curs de 24 de ore – pentru un număr de 51 cadre 

didactice, din care 21 cadre didactice din cadrul Liceului Tehnologic Vînători – Neamț. (vezi Anexa 6)  

5. „Dezvoltarea competenţelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învăţământul 

preuniversitar” - curs de 24 de ore – pentru un număr de 51 cadre didactice, din care 21 cadre didactice din cadrul Liceului Tehnologic  

Vînători – Neamț.   

Unitatea noastră școlară, Liceul Tehnologic Vînători – Neamț, pentru anul școlar 2019 – 2020, a fost centru de perfecționare, unde au  

urmat cursuri de perfecționare un număr total de 366 de cadre didactice, (Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Tîrgu Neamț, Colegiul Tehnic „Ion  

Creangă” Tîrgu Neamț, Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț, Liceul Tehnologic „I. Creangă” Pipirig, Școala Gimnazială Nr. 1 Răucești, Seminarul  

Teologic Ortodox Liceal Mănăstirea Neamț, Școala Gimnazială Grumăzești, Liceul „M. Sadoveanu” Borca, Liceul Tehnologic Vînători – Neamț,  

Clubul Copiilor Tîrgu Neamț, Școala Gimnazială Domnească Tîrgu Neamț, Școala Gimnazială Păstrăveni. Școala Gimnazială Timișești, Școala 

Gimnazială Crucea, Jud. Suceava) din care 188 de cadre didactice din cadrul Liceului Tehnologic Vînători – Neamț.  

Pentru anul școlar 2019 – 2020, Comisia de perfecționare metodico – științifică, cercetare și dezvoltare profesională a cadrelor  

didactice și-a propus crearea unei baze de date, pentru fiecare cadru didactic în parte, în care să fie cuprinse date personale, studiile absolvite, 

perfecționarea prin grade didactice, cursuri de perfecționare efectuate, atestate, adeverințe, puncte credit acumulate, necesități de 

perfecționare în viitor, etc.   

 

  

Responsabil Comisie de Perfecționare 

Prof. Ioan Pipirigeanu  
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Tabel nominal cu cadrele didactice înscrise la programul de formare  

TIC în procesul educațional  

  

  

Nr. 

crt.  

Numele și 

prenumele  

Codul Numeric 

Personal  Funcția  

Specializarea de 

pe diplomă  Școala  Adresă e-mail  Telefon  

1.  Adiaconiței M. 

Roxana  2800804271701  Profesoară  

Limba și literatura 

română – Limba și 

literatura franceză  
Liceul Tehnologic 

Vînători - Neamț  roxanadiaconitei@yahoo .com  0742801480  

2.  
Alistar V. Marinela  2760917274790  

Prof. înv. 

primar  

Limba și literatura 

română – Limba și 

literatura franceză  

Liceul Tehnologic 

Vînători -  

Neamț  alistarmarinela@yahoo.c om  0749943499  

3.  
Alucăi G. Maria  2641004274784  Educatoare  Învățători - Educatoare  

Liceul Tehnologic 

Vînători – Neamț  maria_alucai@yahoo.co m  0752062640  

4.  
Alucăi V. Raluca  2761016274796  

Prof. înv. 

primar  Management  

Liceul „Vasile Conta”   

Tg. Neamț  alucair@yahoo.com  0745465104  

5.  
Amariei C. Mihaela  2740623274798  Profesoară  

Teologie ortodoxă – 

Limba și literatura 

română  
Liceul Tehnologic 

Vînători - Neamț  mihaelatulan@yahoo.ro  0741045074  

6.  
Andrioaia G. 

Cristina - Mioara  2780524224494  Profesoară  

Limba și literatura 

română –  

Limba și literatura 

franceză  

Liceul Tehnologic 

Vînători -  

Neamț  mia_laz33@yahoo.com  0756848682  

7.  Apetroae V. Roxana 

- Maria  2781228336059  Profesoară  

Limbă și literatură 

engleză - Limbă și 

literatură franceză  
Școala Gimnazială 

Crucea, Suceava  roxana_batca@yahoo.co m  0737554179  

8.  Balaban V. Vasilica 

- Lilica  2761226274799  
Prof. înv. 

primar  Geografie  
Școala Gimnazială Nr. 1, 

Răucești, Neamț  
balaban.vasilica@yahoo. 
com  0756433301  



51  

  

9.  Bălău I. Marcela - 

Lăcrămioara  2810325330207  Profesoară  Istorie - Geografie  

Seminarul Teologic 

Ortodox   

M-rea Neamț  balaumarcela@yahoo.co m  0744351179  

10.  Barna V. Constantin 

- Silviu  1810317270031  Profesor  Ed. fizică și sport  

Liceul Tehnologic 

Vînători -  

Neamț  barna_silviu@yahoo.co m  0752104747  

11.  
Belciu - Ioniță G. 

Maria  2710618274783  
Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură 

română - 

Limbă și literatură 

franceză  
Liceul Tehnologic 

Vînători - Neamț  
ionitamariana71@gmail. 
com  0743192619  

12.  
Bistriceanu Iftimia  2720407274831  Profesoară  Teologie ortodoxă  

Liceul Tehnologic 

Vînători -  ioan.eftimia@yahoo.com  0748140478  

 

     Neamț    

13.  
Carată V. Florentina  2710410274813  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
florennce_latulipe@yaho 

o.com  0746334400  

14.  
Ciobanu N. Dorel  1620217274786  

Prof. înv. 

primar  Psihologie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  dorel.cbn@gmail.com  0745896272  

15.  
Ciubotariu V. Gabriela  2680803274803  Profesoară  

Limbă și literatură română 

Limbă și literatură engleză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  gabi_ion3@yahoo.com  0749455828  

16.  
Coca G. Ecaterina  2690717274783  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
mirelacoca_17@yahoo.c 

om  0742340487  

17.  
Codău I. Maria  2690920274816  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
mariacodau2013@yahoo 

.com  0726167492  

18.  
Creangă G. Mirela  2740929274795  Profesoară  Geografie – Știința mediului  

Liceul Tehnologic „I. 

Creangă” Pipirig  
creangamirela20@yahoo 

.com  0743823228  

19.  
David D. Ion  1790313274803  Profesor  Geografie  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  
davidion1979@yahoo.co 

m  0744865451  
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20.  David – Vrânceanu I. 

Ionela  2871104271691  Profesoară  
Limbă și literatură română 

Limbă și literatură engleză  
Liceul Tehnologic „I. 

Creangă” Pipirig  
mihaela.marin84@yahoo 

.com  0746124348  

21.  
Dorneanu I. Vasile  1771106274782  Profesor  

Limba și literatura rusă –  

Limba și literatura română  
Liceul Tehnologic „I. 

Creangă” Pipirig  licdorneanu@yahoo.com  0745924359  

22.  
Dorneanu O. Irina  2810410271697  Profesoară  Limba și literatura engleză  

Liceul Tehnologic „I. 

Creangă” Pipirig  
yrydorneanu@yahoo.co 

m  0747201167  

23.  
Florean Elisabeta  2641210274786  Profesoară  Matematica  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
florean_elisabeta@yahoo 

.com  0754667641  

24.  
Grigore N. Cristina  2771019274792  Profesoară  Limba și literatura română  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  grig.cristina@yahoo.com  0740078493  

25.  
Harja D. Tereza - Lola  2760402274785  

Prof. înv. 

preșcolar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
harjaterezalola@gmail.c 

om  0740166001  

26.  Hâra – Oancea Ramona - 

Denisa  2801005271693  
Prof. înv. 

primar  
Limbă și literatură română 

Limbă și literatură engleză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  adrian.hara@yahoo.com  0758291093  

27.  
Ignat M. Maria  2650308274812  Profesoară  Matematică  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
ignatmaria2009@yahoo. 
com  0746938423  

 

28.  
Ipate I. Anca  2770216274803  Prof. Religie  

Teologie ortodoxă – Limba 

și literatura română  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  ipateanca@yahoo.com  0755767495  

29.  
Jîjîie S. N. Luminița  2670808274851  Profesoară  Matematică  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
luminitajijiie@yahoo.co 

m  0746511107  

30.  
Lungu I. Liliana  2611106274789  Profesoară  Matematică  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  liliana1361@yahoo.com  0754889871  

31.  
Matasă V. Mariana  2780807274798  Profesoară  Filologie clasică  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
mariana_matasa@yahoo. 
com  0730106747  

32.  
Miclescu A. Corneliu  1641122274781  Profesor  Chimie - fizică  

Liceul „Vasile Conta”   

Tg. Neamț  c.miclescu@yahoo.com  0752387759  

33.  
Miclescu I. Elena  2660512070011  Profesoară  Chimie - fizică  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  e.miclescu@yahoo.com  0722403789  
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34.  
Micu Camelia  2750613274803  Profesoară  Biologie  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
camelia.micu@yahoo.co 

m  0742126575  

35.  Munteanu – Florea V. 

Ana - Maria  2800813271691  Profesoară  
Geografie – Limbă și 

literatură engleză  
Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Tg. Neamț  
munteanufloreaanamaria 

@yahoo.com  0747364645  

36.  Nastacă G. Viorica - 

Nina  2680512274821  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Lic. Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig  nina.nastaca@yahoo.com  0747581181  

37.  
Olteanu I. Iraida  2721024274814  Profesoară  Istorie  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  valpaira@yahoo.com  0743325308  

38.  
Paga N. Teodora - Doina  2680321274781  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  doinateo68@gmail.com  0741486869  

39.  
Panaite C. Laura - Elena  2791113274788  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  lauralalely@yahoo.com  0751039952  

40.  
Petrariu I. Elena  2650427226344  Profesoară  Informatică  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  ecomil2000@yahoo.com  0746672666  

41.  
Petrariu V. Cristina  2810530271739  

Prof. înv. 

preșcolar  Geografie  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  
petrariucristina@yahoo.c 

om  0740831490  

42.  Pintilie M. Mihaela - 

Irina  2820505271697  
Prof. înv. 

primar  
Pedagogia Învățământului 

primar și preșcolar  

Seminarul Teologic Ortodox   

M-rea Neamț  
mihaelapintilie153@yah 

oo.com  0757300063  

43.  
Pipirigeanu A. Ioan  1620714274786  Profesor  

Geografie – Limba și 

literatura rusă  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
pipirigeanuioan@yahoo. 
com  0742041962  

44.  
Pipirigeanu C. Rodica  2610607274789  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  
rodicapipirigeanu@yaho 

o.com  0742228558  

45.  Preda Ș. Ramona - 

Daniela  2660104274783  Profesoară  Matematică  
Clg. Naț. „Ștefan cel Mare” 

Tg. Neamț  nicupolice@yahoo.com  0747275441  

46.  
Pricopie M. Elena  2850512271711  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Păstrăveni, 

Neamț  
pricopie_elena@yhoo.co 

m  0740236093  

47.  
Pricopie M. Gabriela  2820312271718  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
gabrielapricopie@yahoo. 
com  0759153201  

48.  
Pricopie M. Mihaela  2820312271701  Profesoară  Istorie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
pricopiemihaela@yahoo. 
com  0741161883  
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49.  
Prună V. Cristina  2751225274798  Educatoare  Învățători - educatoare  

Lic. Tehnologic Vînători –  

Neamț  
pruna_lica2000@yahoo. 
com  0747113481  

50.  
Puiu V. Dumitru  1791025274812  Profesor  Geografie  

Clg. Naț. „Ștefan cel Mare” 

Tg. Neamț  puiudumitru25gmail.com  0749639324  

51.  Solomiea O. Ramona - 

Paula  2780312274847  Profesoară  
Limbă și literatură engleză 

Limbă și literatură română  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
paulasolomiea@gmail.co 

m  0740941374  

52.  
Ticu Mariana  2750507274792  Învățătoare  Învățător  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
nistormariana75@yahoo. 
com  0743389928  

53.  Țebrean V. Anca - 

Mădălina  2810610226734  Profesoară  Geografie – Știința mediului  
Liceul „M. Sadoveanu” Borca, 

Neamț  ancabatca@yahoo.com  0749282707  

54.  
Vrîncianu A. Aurelia  2760604274796  

Prof. înv. 

primar  Pedagogie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  aureliav02@yahoo.com  0799942400  

  
  

Tabel nominal cu cadrele didactice înscrise la programul de formare  

Resurse umane în managementul educațional  

  
  

 

Nr. 

crt.  

Numele și 

prenumele  

Codul  

Numeric 

Personal  Funcția  

Specializarea de pe 

diplomă  Școala  Adresă e-mail  Telefon  

1. 
Alucăi G. Maria  2641004274784  Educatoare  Învățători - Educatoare  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  maria_alucai@yahoo.com  0752062640  

2.  
Alucăi V. Raluca  2761016274796  

Prof. înv. 

primar  Management  
Liceul „Vasile Conta” Tg. 

Neamț  alucair@yahoo.com  0745465104  

3.  Andrioaia G. Cristina - 

Mioara  2780524224494  Profesoară  
Limba și literatura română – 

Limba și literatura franceză  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  mia_laz33@yahoo.com  0756848682  
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4.  Balaban V. Vasilica - 

Lilica  2761226274799  
Prof. înv. 

primar  Geografie  
Școala Gimnazială Nr. 1, 

Răucești, Neamț  
balaban.vasilica@yahoo.c 

om  0756433301  

5.  Bălău I. Marcela - 

Lăcrămioara  2810325330207  Profesoară  Istorie - Geografie  
Seminarul Teologic Ortodox 

Mrea Neamț  balaumarcela@yahoo.com  0744351179  

6.  
Barna Claudia - Manuela  2781215274801  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 

Tg. Neamț  claudiabarna@yahoo.com  0741727172  

7.  
Belciu - Ioniță G. Maria  2710618274783  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  
ionitamariana71@gmail.co 

m  0743192619  

8.  
Carată V. Florentina  2710410274813  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
florence_latulipe@yahoo.c 

om  0746334400  

9.  
Ciobanu I. Elena  2640803274781  Profesoară  Matematică  

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 

Tg. Neamț  arsenika3@yahoo.com  0755719013  

10.  
Ciobanu N. Dorel  1620217274786  

Prof. înv. 

primar  Psihologie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  dorel.cbn@gmail.com  0745896272  

11.  
Ciobanu P. Carmen  2650504274781  Secretară  Administrație publică  Clubul Copiilor Târgu Neamț  

carmen.ciobanu65@yahoo 

.com  0751095106  

12.  
Cîrjă N. Gheorghiță  1690405274800  Secretar șef  Administrație publică  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  
gheorghitacirja@yahoo.co 

m  0741717309  

13.  
Coca G. Ecaterina  2690717274783  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
mirelacoca_17@yahoo.co 

m  0742340487  

14.  
Codău I. Maria  2690920274816  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
mariacodau2013@yahoo.c 

om  0726167492  

 

15.  
Creangă G. Mirela  2740929274795  Profesoară  Geografie – Știința mediului  

Liceu Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig, Neamț  
creangamirela20@yahoo.c 

om  0743823228  

16.  
Creangă V. Vasilica  2940222271704  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Seminarul Teologic Ortodox 

Mrea Neamț  
creanga_vasilica@yahoo.. 
com  0756770883  

17.  
Dascălu N. Alexandra  2890601271726  

Prof. înv. 

preșcolar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  
dascalualexandra55@yaho 

o.com  0748692654  
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18.  
David D. Ion  1790313274803  Profesor  Geografie  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  davidion1979@yahoo.com  0744865451  

19.  
Dorneanu I. Vasile  1771106274782  Profesor  

Limba și literatura rusă –  

Limba și literatura română  
Liceu Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig, Neamț  licdorneanu@yahoo.com  0745924359  

20.  
Dorneanu O. Irina  2810410271697  Profesoară  Limba și literatura engleză  

Liceu Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig, Neamț  yrydorneanu@yahoo.com  0747201167  

21.  
Gavriloaia D. Daniela  2750705226361  Profesoară  Pictură  Clubul Copiilor Tg. Neamț  

gavriloaiadaniela@yahoo.c 

om  0751704783  

22.  
Gângă Mihai  1610920205924  Profesor  Drept  

Liceu „M. Sadoveanu” Borca, 

Neamț  gangamihai61@gmail.com  0741520044  

23.  
Grigore N. Cristina  2771019274792  Profesoară  Limba și literatura română  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  grig.cristina@yahoo.com  0740078493  

24.  
Harja D. Tereza - Lola  2760402274785  

Prof. înv. 

preșcolar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
harjaterezalola@gmail.co 

m  0740166001  

25.  
Ignat M. Maria  2650308274812  Profesoară  Matematică  

Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
ignatmaria2009@yahoo.co 

m  0746938423  

26.  
Ioniță M. Elena  2751118274842  Profesor  

Teologie – Limbă și 

literatură franceză  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  
ionita_2008_elena@yahoo 

.com  0742087518  

27.  
Ipate I. Anca  2770216274803  Prof. Religie  

Teologie ortodoxă – Limba 

și literatura română  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  ipateanca@yahoo.com  0755767495  

28.  
Jîjîie S. N. Luminița  2670808274851  Profesoară  Matematică  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  luminitajijiie@yahoo.com  0746511107  

29.  
Maftei O. Anca  2851016271692  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Domnească 

Tg. Neamț  anca.maftei@yahoo.com  0744671488  

30.  Matasă V. Mariana  2780807274798  Profesoară  Filologie clasică  Școala Gimnazială Grumăzești,  mariana_matasa@yahoo.c 0730106747  

 

     Neamț  om   
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31.  
Miclescu A. Corneliu  1641122274781  Profesor  Chimie - fizică  

Liceul „Vasile Conta” Tg. 

Neamț  c.miclescu@yahoo.com  0752387759  

32.  
Miclescu I. Elena  2660512070011  Profesoară  Chimie - fizică  

Șc. Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  e.miclescu@yahoo.com  0722403789  

33.  Munteanu – Florea V. 

Ana - Maria  2800813271691  Profesoară  
Geografie – Limbă și 

literatură engleză  
Colegiul Tehnic „I. Creangă” 

Tg. Neamț  
munteanufloreaanamaria@ 

yahoo.com  0747364645  

34.  
Olteanu I. Iraida  2721024274814  Profesoară  Istorie  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  valpaira@yahoo.com  0743325308  

35.  
Paga N. Teodora - Doina  2680321274781  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  doinateo68@gmail.com  0741486869  

36.  
Panaite C. Laura - Elena  2791113274788  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  lauralalely@yahoo.com  0751039952  

37.  
Petrariu I. Elena  2650427226344  Profesoară  Informatică  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  ecomil2000@yahoo.com  0746672666  

38.  
Petrariu I. Maria  2680815226326  Secretară  

Inginerie și management 

alimentație publică  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
scprofvanatori@yahoo.co 

m  0745896445  

39.  
Petrariu V. Cristina  2810530271739  

Prof. înv. 

preșcolar  Geografie  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
petrariucristina@yahoo.co 

m  0740831490  

40.  Pintilie M. Mihaela - 

Irina  2820505271697  
Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Seminarul Teologic Ortodox 

Mrea Neamț  
mihaelapintilie153@yahoo 

.com  0757300063  

41.  
Pipirigeanu A. Ioan  1620714274786  Profesor  

Geografie – Limba și 

literatura rusă  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
pipirigeanuioan@yahoo.co 

m  0742041962  

42.  
Pipirigeanu C. Rodica  2610607274789  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Clg. Naț. „Ștefan cel Mare” Tg. 

Neamț  
rodicapipirigeanu@yahoo. 
com  0742228558  

43.  Preda Ș. Ramona - 

Daniela  2660104274783  Profesoară  Matematică  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  nicupolice@yahoo.com  0747275441  

44.  
Pricopie M. Elena  2850512271711  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Păstrăveni, 

Neamț  
pricopie_elena@yahoo.co 

m  0740236093  

45.  
Pricopie M. Gabriela  2820312271718  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
gabrielapricopie@yahoo.c 

om  0759153201  
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46.  
Pricopie M. Mihaela  2820312271701  Profesoară  Istorie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
pricopiemihaela@yahoo.c 

om  0741161883  

47.  
Prună V. Cristina  2751225274798  Educatoare  Învățători - educatoare  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
pruna_lica2000@yahoo.co 

m  0747113481  

48.  Sauciuc C. Dana - 

Cristina  2720514274795  Profesoară  Informatică  Clubul Copiilor Tg. Neamț  dana_sauciuc@yahoo.com  0747050626  

49.  
Sauciuc V. Gheorghe  1720404274807  Profesor  Electronică aplicată  

Colegiul Tehnic „I. Creangă” 

Tg. Neamț  
sauciucgheorghe@yahoo.c 

om  0746199741  

50.  
Ticu G. Mariana  2750507274792  Învățătoare  Învățător  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
nistormariana75@yahoo.c 

om  0743389928  

51.  
Vrîncianu A. Aurelia  2760604274796  

Prof. înv. 

primar  Pedagogie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  aureliav02@yahoo.com  0799942400  

  
  

Tabel nominal cu cadrele didactice înscrise la programul de formare  

Educația experențială  

  

  

Nr. 

crt.  

Numele și 

prenumele  

Codul Numeric 

Personal  Funcția  

Specializarea de pe 

diplomă  Școala  Adresă e-mail  Telefon  

1.  
Adiaconiței M. Roxana  2800804271701  Profesoară  

Limba și literatura română – 

Limba și literatura franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
roxanadiaconitei@yahoo 

.com  0742801480  

2.  
Alistar V. Marinela  2760917274790  

Prof. înv. 

primar  
Limba și literatura română – 

Limba și literatura franceză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
alistarmarinela@yahoo.c 

om  0749943499  

3.  
Alucăi G. Maria  2641004274784  Educatoare  Învățători - Educatoare  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  
maria_alucai@yahoo.co 

m  0752062640  

4.  
Alucăi V. Raluca  2761016274796  

Prof. înv. 

primar  Management  

Liceul „Vasile Conta”   

Tg. Neamț  alucair@yahoo.com  0745465104  
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5.  Amariei C. Mihaela  2740623274798  Profesoară  Teologie ortodoxă – Limba  Liceul Tehnologic Vînători -  mihaelatulan@yahoo.ro  0741045074  

 

    și literatura română  Neamț    

6.  Andrioaia G. Cristina - 

Mioara  2780524224494  Profesoară  

Limba și literatura română –  

Limba și literatura franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  mia_laz33@yahoo.com  0756848682  

7.  Apetroae V. Roxana - 

Maria  2781228336059  Profesoară  
Limbă și literatură engleză - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Crucea, 

Suceava  
roxana_batca@yahoo.co 

m  0737554179  

8.  Balaban V. Vasilica - 

Lilica  2761226274799  
Prof. înv. 

primar  Geografie  
Școala Gimnazială Nr. 1, 

Răucești, Neamț  
balaban.vasilica@yahoo. 
com  0756433301  

9.  Bălău I. Marcela - 

Lăcrămioara  2810325330207  Profesoară  Istorie - Geografie  

Seminarul Teologic Ortodox   

M-rea Neamț  
balaumarcela@yahoo.co 

m  0744351179  

10.  Barna V. Constantin - 

Silviu  1810317270031  Profesor  Ed. fizică și sport  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
barna_silviu@yahoo.co 

m  0752104747  

11.  
Belciu - Ioniță G. Maria  2710618274783  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
ionitamariana71@gmail. 
com  0743192619  

12.  
Bistriceanu Iftimia  2720407274831  Profesoară  Teologie ortodoxă  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  ioan.eftimia@yahoo.com  0748140478  

13.  
Carată V. Florentina  2710410274813  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
florennce_latulipe@yaho 

o.com  0746334400  

14.  
Ciobanu N. Dorel  1620217274786  

Prof. înv. 

primar  Psihologie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  dorel.cbn@gmail.com  0745896272  

15.  
Ciubotariu V. Gabriela  2680803274803  Profesoară  

Limbă și literatură română 

Limbă și literatură engleză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  gabi_ion3@yahoo.com  0749455828  

16.  
Coca G. Ecaterina  2690717274783  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
mirelacoca_17@yahoo.c 

om  0742340487  

17.  
Codău I. Maria  2690920274816  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
mariacodau2013@yahoo 

.com  0726167492  
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18.  
Creangă G. Mirela  2740929274795  Profesoară  Geografie – Știința mediului  

Liceul Tehnologic „I. 

Creangă” Pipirig  
creangamirela20@yahoo 

.com  0743823228  

19.  
David D. Ion  1790313274803  Profesor  Geografie  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  
davidion1979@yahoo.co 

m  0744865451  

20.  David – Vrânceanu I. 

Ionela  2871104271691  Profesoară  
Limbă și literatură română 

Limbă și literatură engleză  
Liceul Tehnologic „I. 

Creangă” Pipirig  
mihaela.marin84@yahoo 

.com  0746124348  

 

21.  
Dorneanu I. Vasile  1771106274782  Profesor  

Limba și literatura rusă –  

Limba și literatura română  
Liceul Tehnologic „I. 

Creangă” Pipirig  licdorneanu@yahoo.com  0745924359  

22.  
Dorneanu O. Irina  2810410271697  Profesoară  Limba și literatura engleză  

Liceul Tehnologic „I. 

Creangă” Pipirig  
yrydorneanu@yahoo.co 

m  0747201167  

23.  
Florean Elisabeta  2641210274786  Profesoară  Matematica  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
florean_elisabeta@yahoo 

.com  0754667641  

24.  
Grigore N. Cristina  2771019274792  Profesoară  Limba și literatura română  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  grig.cristina@yahoo.com  0740078493  

25.  
Harja D. Tereza - Lola  2760402274785  

Prof. înv. 

preșcolar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
harjaterezalola@gmail.c 

om  0740166001  

26.  Hâra – Oancea Ramona - 

Denisa  2801005271693  
Prof. înv. 

primar  
Limbă și literatură română 

Limbă și literatură engleză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  adrian.hara@yahoo.com  0758291093  

27.  
Ignat M. Maria  2650308274812  Profesoară  Matematică  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
ignatmaria2009@yahoo. 
com  0746938423  

28.  
Ipate I. Anca  2770216274803  Prof. Religie  

Teologie ortodoxă – Limba 

și literatura română  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  ipateanca@yahoo.com  0755767495  

29.  
Jîjîie S. N. Luminița  2670808274851  Profesoară  Matematică  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
luminitajijiie@yahoo.co 

m  0746511107  

30.  
Lungu I. Liliana  2611106274789  Profesoară  Matematică  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  liliana1361@yahoo.com  0754889871  
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31.  
Matasă V. Mariana  2780807274798  Profesoară  Filologie clasică  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
mariana_matasa@yahoo. 
com  0730106747  

32.  
Miclescu A. Corneliu  1641122274781  Profesor  Chimie - fizică  

Liceul „Vasile Conta”   

Tg. Neamț  c.miclescu@yahoo.com  0752387759  

33.  
Miclescu I. Elena  2660512070011  Profesoară  Chimie - fizică  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  e.miclescu@yahoo.com  0722403789  

34.  
Micu Camelia  2750613274803  Profesoară  Biologie  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
camelia.micu@yahoo.co 

m  0742126575  

35.  Munteanu – Florea V. 

Ana - Maria  2800813271691  Profesoară  
Geografie – Limbă și 

literatură engleză  
Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Tg. Neamț  
munteanufloreaanamaria 

@yahoo.com  0747364645  

36.  Nastacă G. Viorica -  2680512274821  Profesoară  Limbă și literatură română - Lic. Tehnologic „I. Creangă”  nina.nastaca@yahoo.com  0747581181  

 

 Nina    Limbă și literatură franceză  Pipirig    

37.  
Olteanu I. Iraida  2721024274814  Profesoară  Istorie  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  valpaira@yahoo.com  0743325308  

38.  
Paga N. Teodora - Doina  2680321274781  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  doinateo68@gmail.com  0741486869  

39.  
Panaite C. Laura - Elena  2791113274788  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  lauralalely@yahoo.com  0751039952  

40.  
Petrariu I. Elena  2650427226344  Profesoară  Informatică  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  ecomil2000@yahoo.com  0746672666  

41.  
Petrariu V. Cristina  2810530271739  

Prof. înv. 

preșcolar  Geografie  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  
petrariucristina@yahoo.c 

om  0740831490  

42.  Pintilie M. Mihaela - 

Irina  2820505271697  
Prof. înv. 

primar  
Pedagogia Învățământului 

primar și preșcolar  

Seminarul Teologic Ortodox   

M-rea Neamț  
mihaelapintilie153@yah 

oo.com  0757300063  

43.  
Pipirigeanu A. Ioan  1620714274786  Profesor  

Geografie – Limba și 

literatura rusă  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
pipirigeanuioan@yahoo. 
com  0742041962  
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44.  
Pipirigeanu C. Rodica  2610607274789  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  
rodicapipirigeanu@yaho 

o.com  0742228558  

45.  Preda Ș. Ramona - 

Daniela  2660104274783  Profesoară  Matematică  
Clg. Naț. „Ștefan cel Mare” 

Tg. Neamț  nicupolice@yahoo.com  0747275441  

46.  
Pricopie M. Elena  2850512271711  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Păstrăveni, 

Neamț  
pricopie_elena@yhoo.co 

m  0740236093  

47.  
Pricopie M. Gabriela  2820312271718  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
gabrielapricopie@yahoo. 
com  0759153201  

48.  
Pricopie M. Mihaela  2820312271701  Profesoară  Istorie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
pricopiemihaela@yahoo. 
com  0741161883  

49.  
Prună V. Cristina  2751225274798  Educatoare  Învățători - educatoare  

Lic. Tehnologic Vînători –  

Neamț  
pruna_lica2000@yahoo. 
com  0747113481  

50.  
Puiu V. Dumitru  1791025274812  Profesor  Geografie  

Clg. Naț. „Ștefan cel Mare” 

Tg. Neamț  puiudumitru25gmail.com  0749639324  

51.  Solomiea O. Ramona - 

Paula  2780312274847  Profesoară  
Limbă și literatură engleză 

Limbă și literatură română  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
paulasolomiea@gmail.co 

m  0740941374  

52.  
Ticu Mariana  2750507274792  Învățătoare  Învățător  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
nistormariana75@yahoo. 
com  0743389928  

53.  Țebrean V. Anca - 

Mădălina  2810610226734  Profesoară  Geografie – Știința mediului  
Liceul „M. Sadoveanu” Borca, 

Neamț  ancabatca@yahoo.com  0749282707  

54.  
Vrîncianu A. Aurelia  2760604274796  

Prof. înv. 

primar  Pedagogie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  aureliav02@yahoo.com  0799942400  

  

Tabel nominal cu cadrele didactice înscrise la programul de formare  

Educația experențială  

  

  

Nr. 

crt.  

Numele și 

prenumele  

Codul Numeric 

Personal  Funcția  

Specializarea de pe 

diplomă  Școala  Adresă e-mail  Telefon  
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1.  
Adiaconiței M. Roxana  2800804271701  Profesoară  

Limba și literatura română – 

Limba și literatura franceză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
roxanadiaconitei@yahoo 

.com  0742801480  

2.  
Alistar V. Marinela  2760917274790  

Prof. înv. 

primar  
Limba și literatura română – 

Limba și literatura franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
alistarmarinela@yahoo.c 

om  0749943499  

3.  
Alucăi G. Maria  2641004274784  Educatoare  Învățători - Educatoare  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  
maria_alucai@yahoo.co 

m  0752062640  

4.  
Alucăi V. Raluca  2761016274796  

Prof. înv. 

primar  Management  

Liceul „Vasile Conta”   

Tg. Neamț  alucair@yahoo.com  0745465104  

5.  
Amariei C. Mihaela  2740623274798  Profesoară  

Teologie ortodoxă – Limba 

și literatura română  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  mihaelatulan@yahoo.ro  0741045074  

6.  Andrioaia G. Cristina - 

Mioara  2780524224494  Profesoară  

Limba și literatura română –  

Limba și literatura franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  mia_laz33@yahoo.com  0756848682  

7.  Apetroae V. Roxana - 

Maria  2781228336059  Profesoară  
Limbă și literatură engleză - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Crucea, 

Suceava  
roxana_batca@yahoo.co 

m  0737554179  

8.  Balaban V. Vasilica - 

Lilica  2761226274799  
Prof. înv. 

primar  Geografie  
Școala Gimnazială Nr. 1, 

Răucești, Neamț  
balaban.vasilica@yahoo. 
com  0756433301  

 

9.  Bălău I. Marcela - 

Lăcrămioara  2810325330207  Profesoară  Istorie - Geografie  

Seminarul Teologic Ortodox   

M-rea Neamț  
balaumarcela@yahoo.co 

m  0744351179  

10.  Barna V. Constantin - 

Silviu  1810317270031  Profesor  Ed. fizică și sport  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
barna_silviu@yahoo.co 

m  0752104747  

11.  
Belciu - Ioniță G. Maria  2710618274783  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
ionitamariana71@gmail. 
com  0743192619  

12.  
Bistriceanu Iftimia  2720407274831  Profesoară  Teologie ortodoxă  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  ioan.eftimia@yahoo.com  0748140478  

13.  
Carată V. Florentina  2710410274813  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
florennce_latulipe@yaho 

o.com  0746334400  

14.  
Ciobanu N. Dorel  1620217274786  

Prof. înv. 

primar  Psihologie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  dorel.cbn@gmail.com  0745896272  
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15.  
Ciubotariu V. Gabriela  2680803274803  Profesoară  

Limbă și literatură română 

Limbă și literatură engleză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  gabi_ion3@yahoo.com  0749455828  

16.  
Coca G. Ecaterina  2690717274783  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
mirelacoca_17@yahoo.c 

om  0742340487  

17.  
Codău I. Maria  2690920274816  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
mariacodau2013@yahoo 

.com  0726167492  

18.  
Creangă G. Mirela  2740929274795  Profesoară  Geografie – Știința mediului  

Liceul Tehnologic „I. 

Creangă” Pipirig  
creangamirela20@yahoo 

.com  0743823228  

19.  
David D. Ion  1790313274803  Profesor  Geografie  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  
davidion1979@yahoo.co 

m  0744865451  

20.  David – Vrânceanu I. 

Ionela  2871104271691  Profesoară  
Limbă și literatură română 

Limbă și literatură engleză  
Liceul Tehnologic „I. 

Creangă” Pipirig  
mihaela.marin84@yahoo 

.com  0746124348  

21.  
Dorneanu I. Vasile  1771106274782  Profesor  

Limba și literatura rusă –  

Limba și literatura română  
Liceul Tehnologic „I. 

Creangă” Pipirig  licdorneanu@yahoo.com  0745924359  

22.  
Dorneanu O. Irina  2810410271697  Profesoară  Limba și literatura engleză  

Liceul Tehnologic „I. 

Creangă” Pipirig  
yrydorneanu@yahoo.co 

m  0747201167  

23.  
Florean Elisabeta  2641210274786  Profesoară  Matematica  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
florean_elisabeta@yahoo 

.com  0754667641  

24.  Grigore N. Cristina  2771019274792  Profesoară  Limba și literatura română  Liceul Tehnologic Vînători -  grig.cristina@yahoo.com  0740078493  

 

     Neamț    

25.  
Harja D. Tereza - Lola  2760402274785  

Prof. înv. 

preșcolar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
harjaterezalola@gmail.c 

om  0740166001  

26.  Hâra – Oancea Ramona - 

Denisa  2801005271693  
Prof. înv. 

primar  
Limbă și literatură română 

Limbă și literatură engleză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  adrian.hara@yahoo.com  0758291093  

27.  
Ignat M. Maria  2650308274812  Profesoară  Matematică  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
ignatmaria2009@yahoo. 
com  0746938423  
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28.  
Ipate I. Anca  2770216274803  Prof. Religie  

Teologie ortodoxă – Limba 

și literatura română  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  ipateanca@yahoo.com  0755767495  

29.  
Jîjîie S. N. Luminița  2670808274851  Profesoară  Matematică  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
luminitajijiie@yahoo.co 

m  0746511107  

30.  
Lungu I. Liliana  2611106274789  Profesoară  Matematică  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  liliana1361@yahoo.com  0754889871  

31.  
Matasă V. Mariana  2780807274798  Profesoară  Filologie clasică  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  
mariana_matasa@yahoo. 
com  0730106747  

32.  
Miclescu A. Corneliu  1641122274781  Profesor  Chimie - fizică  

Liceul „Vasile Conta”   

Tg. Neamț  c.miclescu@yahoo.com  0752387759  

33.  
Miclescu I. Elena  2660512070011  Profesoară  Chimie - fizică  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  e.miclescu@yahoo.com  0722403789  

34.  
Micu Camelia  2750613274803  Profesoară  Biologie  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
camelia.micu@yahoo.co 

m  0742126575  

35.  Munteanu – Florea V. 

Ana - Maria  2800813271691  Profesoară  
Geografie – Limbă și 

literatură engleză  
Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Tg. Neamț  
munteanufloreaanamaria 

@yahoo.com  0747364645  

36.  Nastacă G. Viorica - 

Nina  2680512274821  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Lic. Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig  nina.nastaca@yahoo.com  0747581181  

37.  
Olteanu I. Iraida  2721024274814  Profesoară  Istorie  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  valpaira@yahoo.com  0743325308  

38.  
Paga N. Teodora - Doina  2680321274781  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  doinateo68@gmail.com  0741486869  

39.  
Panaite C. Laura - Elena  2791113274788  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  lauralalely@yahoo.com  0751039952  

 

40.  
Petrariu I. Elena  2650427226344  Profesoară  Informatică  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  ecomil2000@yahoo.com  0746672666  
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41.  
Petrariu V. Cristina  2810530271739  

Prof. înv. 

preșcolar  Geografie  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  
petrariucristina@yahoo.c 

om  0740831490  

42.  Pintilie M. Mihaela - 

Irina  2820505271697  
Prof. înv. 

primar  
Pedagogia Învățământului 

primar și preșcolar  

Seminarul Teologic Ortodox   

M-rea Neamț  
mihaelapintilie153@yah 

oo.com  0757300063  

43.  
Pipirigeanu A. Ioan  1620714274786  Profesor  

Geografie – Limba și 

literatura rusă  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
pipirigeanuioan@yahoo. 
com  0742041962  

44.  
Pipirigeanu C. Rodica  2610607274789  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  
rodicapipirigeanu@yaho 

o.com  0742228558  

45.  Preda Ș. Ramona - 

Daniela  2660104274783  Profesoară  Matematică  
Clg. Naț. „Ștefan cel Mare” 

Tg. Neamț  nicupolice@yahoo.com  0747275441  

46.  
Pricopie M. Elena  2850512271711  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Păstrăveni, 

Neamț  
pricopie_elena@yhoo.co 

m  0740236093  

47.  
Pricopie M. Gabriela  2820312271718  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
gabrielapricopie@yahoo. 
com  0759153201  

48.  
Pricopie M. Mihaela  2820312271701  Profesoară  Istorie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
pricopiemihaela@yahoo. 
com  0741161883  

49.  
Prună V. Cristina  2751225274798  Educatoare  Învățători - educatoare  

Lic. Tehnologic Vînători – 

Neamț  
pruna_lica2000@yahoo. 
com  0747113481  

50.  
Puiu V. Dumitru  1791025274812  Profesor  Geografie  

Clg. Naț. „Ștefan cel Mare” 

Tg. Neamț  puiudumitru25gmail.com  0749639324  

51.  Solomiea O. Ramona - 

Paula  2780312274847  Profesoară  
Limbă și literatură engleză 

Limbă și literatură română  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
paulasolomiea@gmail.co 

m  0740941374  

52.  
Ticu Mariana  2750507274792  Învățătoare  Învățător  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
nistormariana75@yahoo. 
com  0743389928  

53.  Țebrean V. Anca - 

Mădălina  2810610226734  Profesoară  Geografie – Știința mediului  
Liceul „M. Sadoveanu” Borca, 

Neamț  ancabatca@yahoo.com  0749282707  

54.  
Vrîncianu A. Aurelia  2760604274796  

Prof. înv. 

primar  Pedagogie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  aureliav02@yahoo.com  0799942400  

Tabel nominal cu cadrele didactice înscrise la programul de formare  

Școala pentru părinți  
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Nr. 

crt.  

Numele și 

prenumele  

Codul  

Numeric 

Personal  Funcția  

Specializarea de pe 

diplomă  Școala  Adresă e-mail  Telefon  

1. 
Alucăi G. Maria  2641004274784  Educatoare  Învățători - Educatoare  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  maria_alucai@yahoo.com  0752062640  

2.  
Alucăi V. Raluca  2761016274796  

Prof. înv. 

primar  Management  
Liceul „Vasile Conta” Tg. 

Neamț  alucair@yahoo.com  0745465104  

3.  Andrioaia G. Cristina - 

Mioara  2780524224494  Profesoară  
Limba și literatura română – 

Limba și literatura franceză  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  mia_laz33@yahoo.com  0756848682  

4.  Balaban V. Vasilica - 

Lilica  2761226274799  
Prof. înv. 

primar  Geografie  
Școala Gimnazială Nr. 1, 

Răucești, Neamț  
balaban.vasilica@yahoo.c 

om  0756433301  

5.  Bălău I. Marcela - 

Lăcrămioara  2810325330207  Profesoară  Istorie - Geografie  
Seminarul Teologic Ortodox 

Mrea Neamț  balaumarcela@yahoo.com  0744351179  

6.  
Barna Claudia - Manuela  2781215274801  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 

Tg. Neamț  claudiabarna@yahoo.com  0741727172  

7.  
Belciu - Ioniță G. Maria  2710618274783  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  
ionitamariana71@gmail.co 

m  0743192619  

8.  
Carată V. Florentina  2710410274813  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
florence_latulipe@yahoo.c 

om  0746334400  

9.  
Ciobanu I. Elena  2640803274781  Profesoară  Matematică  

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 

Tg. Neamț  arsenika3@yahoo.com  0755719013  

10.  
Ciobanu N. Dorel  1620217274786  

Prof. înv. 

primar  Psihologie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  dorel.cbn@gmail.com  0745896272  

11.  
Ciobanu P. Carmen  2650504274781  Secretară  Administrație publică  Clubul Copiilor Târgu Neamț  

carmen.ciobanu65@yahoo 

.com  0751095106  

12.  Cîrjă N. Gheorghiță  1690405274800  Secretar șef  Administrație publică  Colegiul Național „Ștefan cel  gheorghitacirja@yahoo.co 0741717309  
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     Mare” Tg. Neamț  m   

13.  
Coca G. Ecaterina  2690717274783  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
mirelacoca_17@yahoo.co 

m  0742340487  

14.  
Codău I. Maria  2690920274816  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
mariacodau2013@yahoo.c 

om  0726167492  

15.  
Creangă G. Mirela  2740929274795  Profesoară  Geografie – Știința mediului  

Liceu Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig, Neamț  
creangamirela20@yahoo.c 

om  0743823228  

16.  
Creangă V. Vasilica  2940222271704  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Seminarul Teologic Ortodox 

Mrea Neamț  
creanga_vasilica@yahoo.. 
com  0756770883  

17.  
Dascălu N. Alexandra  2890601271726  

Prof. înv. 

preșcolar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  
dascalualexandra55@yaho 

o.com  0748692654  

18.  
David D. Ion  1790313274803  Profesor  Geografie  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  davidion1979@yahoo.com  0744865451  

19.  
Dorneanu I. Vasile  1771106274782  Profesor  

Limba și literatura rusă –  

Limba și literatura română  
Liceu Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig, Neamț  licdorneanu@yahoo.com  0745924359  

20.  
Dorneanu O. Irina  2810410271697  Profesoară  Limba și literatura engleză  

Liceu Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig, Neamț  yrydorneanu@yahoo.com  0747201167  

21.  
Gavriloaia D. Daniela  2750705226361  Profesoară  Pictură  Clubul Copiilor Tg. Neamț  

gavriloaiadaniela@yahoo.c 

om  0751704783  

22.  
Gângă Mihai  1610920205924  Profesor  Drept  

Liceu „M. Sadoveanu” Borca, 

Neamț  gangamihai61@gmail.com  0741520044  

23.  
Grigore N. Cristina  2771019274792  Profesoară  Limba și literatura română  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  grig.cristina@yahoo.com  0740078493  

24.  
Harja D. Tereza - Lola  2760402274785  

Prof. înv. 

preșcolar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
harjaterezalola@gmail.co 

m  0740166001  

25.  
Ignat M. Maria  2650308274812  Profesoară  Matematică  

Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
ignatmaria2009@yahoo.co 

m  0746938423  
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26.  
Ioniță M. Elena  2751118274842  Profesor  

Teologie – Limbă și 

literatură franceză  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  
ionita_2008_elena@yahoo 

.com  0742087518  

27.  
Ipate I. Anca  2770216274803  Prof. Religie  

Teologie ortodoxă – Limba 

și literatura română  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  ipateanca@yahoo.com  0755767495  

 

28.  
Jîjîie S. N. Luminița  2670808274851  Profesoară  Matematică  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  luminitajijiie@yahoo.com  0746511107  

29.  
Maftei O. Anca  2851016271692  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Domnească 

Tg. Neamț  anca.maftei@yahoo.com  0744671488  

30.  
Matasă V. Mariana  2780807274798  Profesoară  Filologie clasică  

Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
mariana_matasa@yahoo.c 

om  0730106747  

31.  
Miclescu A. Corneliu  1641122274781  Profesor  Chimie - fizică  

Liceul „Vasile Conta” Tg. 

Neamț  c.miclescu@yahoo.com  0752387759  

32.  
Miclescu I. Elena  2660512070011  Profesoară  Chimie - fizică  

Șc. Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  e.miclescu@yahoo.com  0722403789  

33.  Munteanu – Florea V. 

Ana - Maria  2800813271691  Profesoară  
Geografie – Limbă și 

literatură engleză  
Colegiul Tehnic „I. Creangă” 

Tg. Neamț  
munteanufloreaanamaria@ 

yahoo.com  0747364645  

34.  
Olteanu I. Iraida  2721024274814  Profesoară  Istorie  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  valpaira@yahoo.com  0743325308  

35.  
Paga N. Teodora - Doina  2680321274781  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  doinateo68@gmail.com  0741486869  

36.  
Panaite C. Laura - Elena  2791113274788  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  lauralalely@yahoo.com  0751039952  

37.  
Petrariu I. Elena  2650427226344  Profesoară  Informatică  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  ecomil2000@yahoo.com  0746672666  

38.  
Petrariu I. Maria  2680815226326  Secretară  

Inginerie și management 

alimentație publică  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
scprofvanatori@yahoo.co 

m  0745896445  

39.  
Petrariu V. Cristina  2810530271739  

Prof. înv. 

preșcolar  Geografie  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
petrariucristina@yahoo.co 

m  0740831490  
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40.  Pintilie M. Mihaela - 

Irina  2820505271697  
Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Seminarul Teologic Ortodox 

Mrea Neamț  
mihaelapintilie153@yahoo 

.com  0757300063  

41.  
Pipirigeanu A. Ioan  1620714274786  Profesor  

Geografie – Limba și 

literatura rusă  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
pipirigeanuioan@yahoo.co 

m  0742041962  

42.  
Pipirigeanu C. Rodica  2610607274789  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  

Clg. Naț. „Ștefan cel Mare” Tg.  

Neamț  
rodicapipirigeanu@yahoo. 
com  0742228558  

43.  Preda Ș. Ramona -  2660104274783  Profesoară  Matematică  Colegiul Național „Ștefan cel  nicupolice@yahoo.com  0747275441  

 Daniela     Mare” Tg. Neamț    

44.  
Pricopie M. Elena  2850512271711  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Păstrăveni, 

Neamț  
pricopie_elena@yahoo.co 

m  0740236093  

45.  
Pricopie M. Gabriela  2820312271718  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
gabrielapricopie@yahoo.c 

om  0759153201  

46.  
Pricopie M. Mihaela  2820312271701  Profesoară  Istorie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
pricopiemihaela@yahoo.c 

om  0741161883  

47.  
Prună V. Cristina  2751225274798  Educatoare  Învățători - educatoare  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
pruna_lica2000@yahoo.co 

m  0747113481  

48.  Sauciuc C. Dana - 

Cristina  2720514274795  Profesoară  Informatică  Clubul Copiilor Tg. Neamț  dana_sauciuc@yahoo.com  0747050626  

49.  
Sauciuc V. Gheorghe  1720404274807  Profesor  Electronică aplicată  

Colegiul Tehnic „I. Creangă” 

Tg. Neamț  
sauciucgheorghe@yahoo.c 

om  0746199741  

50.  
Ticu G. Mariana  2750507274792  Învățătoare  Învățător  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
nistormariana75@yahoo.c 

om  0743389928  

51.  
Vrîncianu A. Aurelia  2760604274796  

Prof. înv. 

primar  Pedagogie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  aureliav02@yahoo.com  0799942400  

  

  

Tabel nominal cu cadrele didactice înscrise la programul de formare  

Strategii didactice privind soluționarea conflictelor intra și intergrupale  
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Nr. 

crt.  

Numele și 

prenumele  

Codul  

Numeric 

Personal  Funcția  

Specializarea de pe 

diplomă  Școala  Adresă e-mail  Telefon  

1. 
Alucăi G. Maria  2641004274784  Educatoare  Învățători - Educatoare  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  maria_alucai@yahoo.com  0752062640  

2.  Alucăi V. Raluca  2761016274796  Prof. înv.  Management  Liceul „Vasile Conta” Tg.  alucair@yahoo.com  0745465104  

 

   primar   Neamț    

3.  Andrioaia G. Cristina - 

Mioara  2780524224494  Profesoară  

Limba și literatura română –  

Limba și literatura franceză  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  mia_laz33@yahoo.com  0756848682  

4.  Balaban V. Vasilica - 

Lilica  2761226274799  
Prof. înv. 

primar  Geografie  
Școala Gimnazială Nr. 1, 

Răucești, Neamț  
balaban.vasilica@yahoo.c 

om  0756433301  

5.  Bălău I. Marcela - 

Lăcrămioara  2810325330207  Profesoară  Istorie - Geografie  
Seminarul Teologic Ortodox 

Mrea Neamț  balaumarcela@yahoo.com  0744351179  

6.  
Barna Claudia - Manuela  2781215274801  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 

Tg. Neamț  claudiabarna@yahoo.com  0741727172  

7.  
Belciu - Ioniță G. Maria  2710618274783  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  
ionitamariana71@gmail.co 

m  0743192619  

8.  
Carată V. Florentina  2710410274813  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
florence_latulipe@yahoo.c 

om  0746334400  

9.  
Ciobanu I. Elena  2640803274781  Profesoară  Matematică  

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 

Tg. Neamț  arsenika3@yahoo.com  0755719013  

10.  
Ciobanu N. Dorel  1620217274786  

Prof. înv. 

primar  Psihologie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  dorel.cbn@gmail.com  0745896272  

11.  
Ciobanu P. Carmen  2650504274781  Secretară  Administrație publică  Clubul Copiilor Târgu Neamț  

carmen.ciobanu65@yahoo 

.com  0751095106  
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12.  
Cîrjă N. Gheorghiță  1690405274800  Secretar șef  Administrație publică  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  
gheorghitacirja@yahoo.co 

m  0741717309  

13.  
Coca G. Ecaterina  2690717274783  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
mirelacoca_17@yahoo.co 

m  0742340487  

14.  
Codău I. Maria  2690920274816  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
mariacodau2013@yahoo.c 

om  0726167492  

15.  
Creangă G. Mirela  2740929274795  Profesoară  Geografie – Știința mediului  

Liceu Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig, Neamț  
creangamirela20@yahoo.c 

om  0743823228  

16.  
Creangă V. Vasilica  2940222271704  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Seminarul Teologic Ortodox 

Mrea Neamț  
creanga_vasilica@yahoo.. 
com  0756770883  

17.  
Dascălu N. Alexandra  2890601271726  

Prof. înv. 

preșcolar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  
dascalualexandra55@yaho 

o.com  0748692654  

 

18.  
David D. Ion  1790313274803  Profesor  Geografie  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  davidion1979@yahoo.com  0744865451  

19.  
Dorneanu I. Vasile  1771106274782  Profesor  

Limba și literatura rusă –  

Limba și literatura română  
Liceu Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig, Neamț  licdorneanu@yahoo.com  0745924359  

20.  
Dorneanu O. Irina  2810410271697  Profesoară  Limba și literatura engleză  

Liceu Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig, Neamț  yrydorneanu@yahoo.com  0747201167  

21.  
Gavriloaia D. Daniela  2750705226361  Profesoară  Pictură  Clubul Copiilor Tg. Neamț  

gavriloaiadaniela@yahoo.c 

om  0751704783  

22.  
Gângă Mihai  1610920205924  Profesor  Drept  

Liceu „M. Sadoveanu” Borca, 

Neamț  gangamihai61@gmail.com  0741520044  

23.  
Grigore N. Cristina  2771019274792  Profesoară  Limba și literatura română  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  grig.cristina@yahoo.com  0740078493  

24.  
Harja D. Tereza - Lola  2760402274785  

Prof. înv. 

preșcolar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
harjaterezalola@gmail.co 

m  0740166001  

25.  
Ignat M. Maria  2650308274812  Profesoară  Matematică  

Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
ignatmaria2009@yahoo.co 

m  0746938423  
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26.  
Ioniță M. Elena  2751118274842  Profesor  

Teologie – Limbă și 

literatură franceză  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  
ionita_2008_elena@yahoo 

.com  0742087518  

27.  
Ipate I. Anca  2770216274803  Prof. Religie  

Teologie ortodoxă – Limba 

și literatura română  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  ipateanca@yahoo.com  0755767495  

28.  
Jîjîie S. N. Luminița  2670808274851  Profesoară  Matematică  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  luminitajijiie@yahoo.com  0746511107  

29.  
Maftei O. Anca  2851016271692  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Domnească 

Tg. Neamț  anca.maftei@yahoo.com  0744671488  

30.  
Matasă V. Mariana  2780807274798  Profesoară  Filologie clasică  

Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
mariana_matasa@yahoo.c 

om  0730106747  

31.  
Miclescu A. Corneliu  1641122274781  Profesor  Chimie - fizică  

Liceul „Vasile Conta” Tg. 

Neamț  c.miclescu@yahoo.com  0752387759  

32.  
Miclescu I. Elena  2660512070011  Profesoară  Chimie - fizică  

Șc. Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  e.miclescu@yahoo.com  0722403789  

33.  Munteanu – Florea V.  2800813271691  Profesoară  Geografie – Limbă și  Colegiul Tehnic „I. Creangă”  munteanufloreaanamaria@ 0747364645  

 

 Ana - Maria    literatură engleză  Tg. Neamț  yahoo.com   

34.  
Olteanu I. Iraida  2721024274814  Profesoară  Istorie  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  valpaira@yahoo.com  0743325308  

35.  
Paga N. Teodora - Doina  2680321274781  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  doinateo68@gmail.com  0741486869  

36.  
Panaite C. Laura - Elena  2791113274788  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  lauralalely@yahoo.com  0751039952  

37.  
Petrariu I. Elena  2650427226344  Profesoară  Informatică  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  ecomil2000@yahoo.com  0746672666  

38.  
Petrariu I. Maria  2680815226326  Secretară  

Inginerie și management 

alimentație publică  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
scprofvanatori@yahoo.co 

m  0745896445  

39.  
Petrariu V. Cristina  2810530271739  

Prof. înv. 

preșcolar  Geografie  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
petrariucristina@yahoo.co 

m  0740831490  
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40.  Pintilie M. Mihaela - 

Irina  2820505271697  
Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Seminarul Teologic Ortodox 

Mrea Neamț  
mihaelapintilie153@yahoo 

.com  0757300063  

41.  
Pipirigeanu A. Ioan  1620714274786  Profesor  

Geografie – Limba și 

literatura rusă  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
pipirigeanuioan@yahoo.co 

m  0742041962  

42.  
Pipirigeanu C. Rodica  2610607274789  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  

Clg. Naț. „Ștefan cel Mare” Tg.  

Neamț  
rodicapipirigeanu@yahoo. 
com  0742228558  

43.  Preda Ș. Ramona - 

Daniela  2660104274783  Profesoară  Matematică  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  nicupolice@yahoo.com  0747275441  

44.  
Pricopie M. Elena  2850512271711  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Păstrăveni, 

Neamț  
pricopie_elena@yahoo.co 

m  0740236093  

45.  
Pricopie M. Gabriela  2820312271718  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
gabrielapricopie@yahoo.c 

om  0759153201  

46.  
Pricopie M. Mihaela  2820312271701  Profesoară  Istorie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
pricopiemihaela@yahoo.c 

om  0741161883  

47.  
Prună V. Cristina  2751225274798  Educatoare  Învățători - educatoare  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
pruna_lica2000@yahoo.co 

m  0747113481  

48.  Sauciuc C. Dana - 

Cristina  2720514274795  Profesoară  Informatică  Clubul Copiilor Tg. Neamț  dana_sauciuc@yahoo.com  0747050626  

49.  
Sauciuc V. Gheorghe  1720404274807  Profesor  Electronică aplicată  

Colegiul Tehnic „I. Creangă” 

Tg. Neamț  
sauciucgheorghe@yahoo.c 

om  0746199741  

50.  
Ticu G. Mariana  2750507274792  Învățătoare  Învățător  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
nistormariana75@yahoo.c 

om  0743389928  

51.  
Vrîncianu A. Aurelia  2760604274796  

Prof. înv. 

primar  Pedagogie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  aureliav02@yahoo.com  0799942400  

  
  

Tabel nominal cu cadrele didactice înscrise la programul de formare  

Dezvoltarea competenţelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în 

învăţământul preuniversitar 
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Nr. 

crt.  

Numele și 

prenumele  

Codul  

Numeric 

Personal  Funcția  

Specializarea de pe 

diplomă  Școala  Adresă e-mail  Telefon  

1. 
Alucăi G. Maria  2641004274784  Educatoare  Învățători - Educatoare  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  maria_alucai@yahoo.com  0752062640  

2.  
Alucăi V. Raluca  2761016274796  

Prof. înv. 

primar  Management  
Liceul „Vasile Conta” Tg. 

Neamț  alucair@yahoo.com  0745465104  

3.  Andrioaia G. Cristina - 

Mioara  2780524224494  Profesoară  
Limba și literatura română – 

Limba și literatura franceză  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  mia_laz33@yahoo.com  0756848682  

4.  Balaban V. Vasilica - 

Lilica  2761226274799  
Prof. înv. 

primar  Geografie  
Școala Gimnazială Nr. 1, 

Răucești, Neamț  
balaban.vasilica@yahoo.c 

om  0756433301  

5.  Bălău I. Marcela - 

Lăcrămioara  2810325330207  Profesoară  Istorie - Geografie  
Seminarul Teologic Ortodox 

Mrea Neamț  balaumarcela@yahoo.com  0744351179  

6.  
Barna Claudia - Manuela  2781215274801  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 

Tg. Neamț  claudiabarna@yahoo.com  0741727172  

7.  
Belciu - Ioniță G. Maria  2710618274783  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  
ionitamariana71@gmail.co 

m  0743192619  

 

8.  
Carată V. Florentina  2710410274813  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
florence_latulipe@yahoo.c 

om  0746334400  

9.  
Ciobanu I. Elena  2640803274781  Profesoară  Matematică  

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” 

Tg. Neamț  arsenika3@yahoo.com  0755719013  

10.  
Ciobanu N. Dorel  1620217274786  

Prof. înv. 

primar  Psihologie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  dorel.cbn@gmail.com  0745896272  

11.  
Ciobanu P. Carmen  2650504274781  Secretară  Administrație publică  Clubul Copiilor Târgu Neamț  

carmen.ciobanu65@yahoo 

.com  0751095106  

12.  
Cîrjă N. Gheorghiță  1690405274800  Secretar șef  Administrație publică  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  
gheorghitacirja@yahoo.co 

m  0741717309  
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13.  
Coca G. Ecaterina  2690717274783  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
mirelacoca_17@yahoo.co 

m  0742340487  

14.  
Codău I. Maria  2690920274816  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
mariacodau2013@yahoo.c 

om  0726167492  

15.  
Creangă G. Mirela  2740929274795  Profesoară  Geografie – Știința mediului  

Liceu Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig, Neamț  
creangamirela20@yahoo.c 

om  0743823228  

16.  
Creangă V. Vasilica  2940222271704  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Seminarul Teologic Ortodox 

Mrea Neamț  
creanga_vasilica@yahoo.. 
com  0756770883  

17.  
Dascălu N. Alexandra  2890601271726  

Prof. înv. 

preșcolar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  
dascalualexandra55@yaho 

o.com  0748692654  

18.  
David D. Ion  1790313274803  Profesor  Geografie  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  davidion1979@yahoo.com  0744865451  

19.  
Dorneanu I. Vasile  1771106274782  Profesor  

Limba și literatura rusă –  

Limba și literatura română  
Liceu Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig, Neamț  licdorneanu@yahoo.com  0745924359  

20.  
Dorneanu O. Irina  2810410271697  Profesoară  Limba și literatura engleză  

Liceu Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig, Neamț  yrydorneanu@yahoo.com  0747201167  

21.  
Gavriloaia D. Daniela  2750705226361  Profesoară  Pictură  Clubul Copiilor Tg. Neamț  

gavriloaiadaniela@yahoo.c 

om  0751704783  

22.  
Gângă Mihai  1610920205924  Profesor  Drept  

Liceu „M. Sadoveanu” Borca, 

Neamț  gangamihai61@gmail.com  0741520044  

23.  Grigore N. Cristina  2771019274792  Profesoară  Limba și literatura română  Liceul Tehnologic Vînători -  grig.cristina@yahoo.com  0740078493  

 

     Neamț    

24.  
Harja D. Tereza - Lola  2760402274785  

Prof. înv. 

preșcolar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
harjaterezalola@gmail.co 

m  0740166001  

25.  
Ignat M. Maria  2650308274812  Profesoară  Matematică  

Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
ignatmaria2009@yahoo.co 

m  0746938423  



77  

  

26.  
Ioniță M. Elena  2751118274842  Profesor  

Teologie – Limbă și 

literatură franceză  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  
ionita_2008_elena@yahoo 

.com  0742087518  

27.  
Ipate I. Anca  2770216274803  Prof. Religie  

Teologie ortodoxă – Limba și 

literatura română  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  ipateanca@yahoo.com  0755767495  

28.  
Jîjîie S. N. Luminița  2670808274851  Profesoară  Matematică  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  luminitajijiie@yahoo.com  0746511107  

29.  
Maftei O. Anca  2851016271692  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Școala Gimnazială Domnească 

Tg. Neamț  anca.maftei@yahoo.com  0744671488  

30.  
Matasă V. Mariana  2780807274798  Profesoară  Filologie clasică  

Școala Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  
mariana_matasa@yahoo.c 

om  0730106747  

31.  
Miclescu A. Corneliu  1641122274781  Profesor  Chimie - fizică  

Liceul „Vasile Conta” Tg. 

Neamț  c.miclescu@yahoo.com  0752387759  

32.  
Miclescu I. Elena  2660512070011  Profesoară  Chimie - fizică  

Șc. Gimnazială Grumăzești, 

Neamț  e.miclescu@yahoo.com  0722403789  

33.  Munteanu – Florea V. 

Ana - Maria  2800813271691  Profesoară  
Geografie – Limbă și 

literatură engleză  
Colegiul Tehnic „I. Creangă” 

Tg. Neamț  
munteanufloreaanamaria@ 

yahoo.com  0747364645  

34.  
Olteanu I. Iraida  2721024274814  Profesoară  Istorie  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  valpaira@yahoo.com  0743325308  

35.  
Paga N. Teodora - Doina  2680321274781  

Prof. înv. 

primar  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  
Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  doinateo68@gmail.com  0741486869  

36.  
Panaite C. Laura - Elena  2791113274788  Profesoară  

Limbă și literatură română - 

Limbă și literatură franceză  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  lauralalely@yahoo.com  0751039952  

37.  
Petrariu I. Elena  2650427226344  Profesoară  Informatică  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  ecomil2000@yahoo.com  0746672666  

38.  
Petrariu I. Maria  2680815226326  Secretară  

Inginerie și management 

alimentație publică  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
scprofvanatori@yahoo.co 

m  0745896445  

39.  
Petrariu V. Cristina  2810530271739  

Prof. înv. 

preșcolar  Geografie  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
petrariucristina@yahoo.co 

m  0740831490  

40.  Pintilie M. Mihaela - 

Irina  2820505271697  
Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Seminarul Teologic Ortodox 

Mrea Neamț  
mihaelapintilie153@yahoo 

.com  0757300063  
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41.  
Pipirigeanu A. Ioan  1620714274786  Profesor  

Geografie – Limba și 

literatura rusă  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
pipirigeanuioan@yahoo.co 

m  0742041962  

42.  
Pipirigeanu C. Rodica  2610607274789  

Prof. înv. 

primar  
Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar  
Clg. Naț. „Ștefan cel Mare” Tg. 

Neamț  
rodicapipirigeanu@yahoo. 
com  0742228558  

43.  Preda Ș. Ramona - 

Daniela  2660104274783  Profesoară  Matematică  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  nicupolice@yahoo.com  0747275441  

44.  
Pricopie M. Elena  2850512271711  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Păstrăveni, 

Neamț  
pricopie_elena@yahoo.co 

m  0740236093  

45.  
Pricopie M. Gabriela  2820312271718  Profesoară  Geografie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
gabrielapricopie@yahoo.c 

om  0759153201  

46.  
Pricopie M. Mihaela  2820312271701  Profesoară  Istorie  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  
pricopiemihaela@yahoo.c 

om  0741161883  

47.  
Prună V. Cristina  2751225274798  Educatoare  Învățători - educatoare  

Liceul Tehnologic Vînători -  

Neamț  
pruna_lica2000@yahoo.co 

m  0747113481  

48.  Sauciuc C. Dana - 

Cristina  2720514274795  Profesoară  Informatică  Clubul Copiilor Tg. Neamț  dana_sauciuc@yahoo.com  0747050626  

49.  
Sauciuc V. Gheorghe  1720404274807  Profesor  Electronică aplicată  

Colegiul Tehnic „I. Creangă” 

Tg. Neamț  
sauciucgheorghe@yahoo.c 

om  0746199741  

50.  
Ticu G. Mariana  2750507274792  Învățătoare  Învățător  

Liceul Tehnologic Vînători - 

Neamț  
nistormariana75@yahoo.c 

om  0743389928  

51.  
Vrîncianu A. Aurelia  2760604274796  

Prof. înv. 

primar  Pedagogie  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  aureliav02@yahoo.com  0799942400  

  

  

Tabel nominal cu cadrele didactice ce au absolvit cursuri de perfecționare  

cu credite și ore 2019 - 2020  
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Nr. 

crt.  Numele și 

prenumele 

cadrului didactic  Școala  

Telefon  

 
 

 

  

 

 

1.  Adiaconiței M. 

Roxana  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0742801480  
Da  --  Da  Da  --  --  --  

2.  
Alistar V. Marinela  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0749943499  
Da  --  Da  Da  --  --  --  

3.  
Alucăi G. Maria  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0752062640  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

4.  
Alucăi V. Raluca  

Liceul „Vasile Conta” Tg. 

Neamț  0745465104  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

5.  
Amariei C. Mihaela  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0741045074  
Da  --  Da  Da  --  --  --  

6.  Andrioaia G. Cristina - 

Mioara  
Liceul Tehnologic Vînători –  
Neamț  0756848682  

Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

7.  Apetroae V. Roxana - 

Maria  
Școala Gimnazială Crucea, 

Suceava  0737554179  
Da  --  Da  Da  --  --  --  

8.  Balaban V. Vasilica - 

Lilica  
Școala Gimnazială Nr. 1, 

Răucești, Neamț  0756433301  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

9.  Barna V. Claudia - 

Manuela  
Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Tg. Neamț  0741727172  
--  Da  --  --  Da  Da  Da  

10.  Barna V. Constantin - 

Silviu  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0752104747  
Da  --  Da  Da  --  --  --  

11.  Bălău I. Marcela - 

Lăcrămioara  
Seminarul Teologic Ortodox M-

rea Neamț, Neamț  0744351179  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  
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12.  Belciu - Ioniță G. 

Maria  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0743192619  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

 

13.  
Bistriceanu Iftimia  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0748140478  
Da  --  Da  Da  --  --  --  

14.  
Carată V. Florentina  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  0746334400  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

15.  
Ciobanu I. Elena  

Colegiul Tehnic „Ion  

Creangă” Tg. Neamț  0755719013  
--  Da  --  --  Da  Da  Da  

16.  
Ciobanu N. Dorel  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  0745896272  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

17.  
Ciobanu P. Carmen  

Clubul Copiilor Târgu  

Neamț  0751095106  
--  Da  --  --  Da  Da  Da  

18.  
Ciubotariu V. Gabriela  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0749455828  
Da  --  Da  Da  --  --  --  

19.  
Cîrjă N. Gheorghiță  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  0741717309  
--  Da  --  --  Da  Da  Da  

20.  
Coca G. Ecaterina  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  0742340487  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

21.  
Codău I. Maria  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  0726167492  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

22.  
Creangă G. Mirela  

Lic. Tehnologic „I. Creangă” 

Pipirig  0743823228  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

23.  
Creangă V. Vasilica  

Seminarul Teologic Ortodox  
M-rea Neamț  0756770883  

--  Da  --  --  Da  Da  Da  

24.  
Dascălu N. Alexandra  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0748692654  
--  Da  --  --  Da  Da  Da  

25.  David – Vrânceanu I. 

Ionela  
Liceul Tehnologic „I.  
Creangă” Pipirig, Neamț  0746124348  

Da  --  Da  Da  --  --  --  
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26.  
David D. Ion  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  0744865451  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

27.  
Dorneanu I. Vasile  

Liceul Tehnologic „I.  
Creangă” Pipirig, Neamț  0745924359  

Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

28.  
Dorneanu O. Irina  

Liceul Tehnologic „I.  
Creangă” Pipirig, Neamț  0747201167  

Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

29.  
Florean Elisabeta  Lic. Tehnologic Vînători –  0754667641  

Da  --  Da  Da  --  --  --  

 

  Neamț          

30.  
Gavriloaia D. Daniela  

Clubul Copiilor Târgu  

Neamț  0751704783  
--  Da  --  --  Da  Da  Da  

31.  
Gângă Mihai  

Liceu „M. Sadoveanu” 

Borca, Neamț  0741520044  
--  Da  --  --  Da  Da  Da  

32.  
Grigore N. Cristina  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0740078493  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

33.  
Harja D. Tereza - Lola  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0740166001  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

34.  Hâra – Oancea 

Ramona - Denisa  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0758291093  
Da  --  Da  Da  --  --  --  

35.  
Ignat M. Maria  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  0746938423  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

36.  
Ioniță M. Elena  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  0742087518  
--  Da  --  --  Da  Da  Da  

37.  
Ipate I. Anca  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0755767495  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

38.  
Jîjîie S. N. Luminița  

Lic. Tehnologic Vînători –  
Neamț  0746511107  

Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

39.  
Lungu I. Liliana  

Lic. Tehnologic Vînători –  
Neamț  0754889871  

Da  --  Da  Da  --  --  --  



82  

  

40.  
Maftei O. Anca  

Școala Gimnazială  

Domnească Tg. Neamț  0744671488  
--  Da  --  --  Da  Da  Da  

41.  
Matasă V. Mariana  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  0730106747  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

42.  
Miclescu A. Corneliu  

Liceul „Vasile Conta” Tg. 

Neamț  0752387759  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

43.  
Miclescu I. Elena  

Școala Gimnazială 

Grumăzești, Neamț  0722403789  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

44.  
Micu Camelia  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0742126575  
Da  --  Da  Da  --  --  --  

45.  Munteanu – Florea V. 

Ana - Maria  
Colegiul Tehnic „I. Creangă” 

Tg. Neamț  0747364645  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

 

46.  Nastacă G. Viorica - 

Nina  
Liceul Tehnologic „I.  
Creangă” Pipirig, Neamț  0747581181  

Da  --  Da  Da  --  --  --  

47.  
Olteanu I. Iraida  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0743325308  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

48.  Paga N. Teodora - 

Doina  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0741486869  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

49.  Panaite C. Laura - 

Elena  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0751039952  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

50.  
Petrariu I. Elena  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0746672666  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

51.  
Petrariu I. Maria  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0745896445  
--  Da  --  --  Da  Da  Da  

52.  
Petrariu V. Cristina  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0740831490  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  
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53.  Pintilie M. Mihaela - 

Irina  
Seminarul Teologic Ortodox  
M-rea Neamț, Neamț  0757300063  

Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

54.  
Pipirigeanu A. Ioan  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0742041962  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

55.  
Pipirigeanu C. Rodica  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  0742228558  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

56.  Preda Ș. Ramona - 

Daniela  
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  0747275441  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

57.  
Pricopie M. Elena  

Școala Gimnazială Păstrăveni, 

Neamț  0740236093  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

58.  
Pricopie M. Gabriela  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  0759153201  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

59.  
Pricopie M. Mihaela  

Școala Gimnazială Timișești, 

Neamț  0741161883  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

60.  
Prună V. Cristina  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0747113481  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

61.  
Puiu V. Dumitru  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  0749639324  
Da  --  Da  Da  --  --  --  

62.  Sauciuc C. Dana - 

Cristina  

Clubul Copiilor Târgu  

Neamț  0747050626  
--  Da  --  --  Da  Da  Da  

63.  
Sauciuc V. Gheorghe  

Colegiul Tehnic „I.  

Creangă” Tg. Neamț  0746199741  
--  Da  --  --  Da  Da  Da  

64.  Solomiea O. Ramona - 

Paula  
Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0740941374  
Da  --  Da  Da  --  --  --  

65.  
Ticu Mariana  

Liceul Tehnologic Vînători – 

Neamț  0743389928  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  
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66.  Țebrean V. Anca - 

Mădălina  
Liceul „M. Sadoveanu” Borca, 

Neamț  0749282707  
Da  --  Da  Da  --  --  --  

67.  
Vrîncianu A. Aurelia  

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tg. Neamț  0799942400  
Da  Da  Da  Da  Da  Da  Da  

 

Centralizator 

Baza de date perfecționare și formare continuă 

Personal didactic și didactic auxiliar 

 
Numele și 

prenumele 
Funcția 

Specializarea 

de pe diplomă 

Număr 

puncte 

credit 

2014 - 

2019 

Număr ore 

cursuri 

2014 - 2019 

1.  
Adiaconiței 

M. Roxana 
Profesoară 

Limba și literatura 

română – Limba 

și literatura 

franceză 

245 192 

2.  
Alistar V. 

Marinela 
Prof. înv. 

primar 

Limba și literatura 

română – Limba 

și literatura 

franceză 

200 352 

3.  
Alucăi G. 

Maria 
Educatoare 

Învățători - 

Educatoare 
100 256 

4.  
Amariei C. 

Mihaela 
Profesoară 

Teologie ortodoxă 

– Limba și 

literatura română 
135 420 

5.  
Amariei N. 

Nicoleta 
Învățătoare 

Învățători - 

Educatoare 
25 225 

6.  

Andrioaia 

G. Cristina - 

Mioara 

Profesoară 

Limba și literatura 

română – Limba 

și literatura 

franceză 

115 208 

7.  
Aparaschive

i Ș. Mihaela 
Prof. înv. 

preșcolar 
Geografie 309 652 
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8.  
Avăcăriței 

G. Mariana 
Profesoară Chimie 97 144 

9.  

Barna V. 

Constantin - 

Silviu 

Profesor Ed. fizică și sport 135 132 

10.  

Bălău I. 

Marcela - 

Lăcrămioar

a 

Profesoară Istorie - Geografie 85 72 

11.  

Belciu - 

Ioniță G. 

Maria 

Prof. înv. 

primar 

Limbă și literatură 

română -Limbă și 

literatură franceză 
269 232 

12.  
Bistriceanu 

Iftimia 
Profesoară Teologie ortodoxă  

13.  

Bîrgăoanu 

M. 

Alexandru - 

Lucian 

Contabil Economist  

14.  
Ciubotariu 

V. Gabriela 
Profesoară 

Limbă și literatură 

română -Limbă și 

literatură engleză 
260 380 

15.  
Cojocariu I. 

Lenuța 
Prof. înv. 

preșcolar 
Inginer agronom  

16.  
Crăciun I. 

Daniela 
Educatoare Psihologie  

17.  

Creangă I. 

Ionela - 

Mirela 

Prof. înv. 

primar 

Pedagogia 

învățământului 

primar și 

preșcolar 

 

18.  
Dascălu N. 

Alexandra 
Prof. înv. 

preșcolar 

Pedagogia 

învățământului 

primar și 

preșcolar 

36 112 

19.  Dobrică D. Profesor Inginer horticol 120 70 
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Bogdan - 

Ionuț 

20.  
David C. 

Ana - Lidia 
Prof. înv. 

preșcolar 

Pedagogia 

învățământului 

primar și 

preșcolar 

182 184 

21.  
Fermuș D. 

Niculina 
Profesoară Ed. Tehnologică 

pensionar

ă 
pensionară 

22.  
Florean 

Elisabeta 
Profesoară Matematica 130 306 

23.  
Ghiță I. 

Angelica 
Profesoară 

- Inginer 
Zootehnie  

24.  
Grigore N. 

Cristina 
Profesoară 

Limba și literatura 

română 
112 569 

25.  
Gușavan T. 

Elena 
Profesoară Fizică  

26.  

Harja D. 

Tereza - 

Lola 

Prof. înv. 

preșcolar 

Limbă și literatură 

română -Limbă și 

literatură franceză 
75 264 

27.  

Hâra – 

Oancea 

Ramona - 

Denisa 

Prof. înv. 

primar 

Limbă și literatură 

română -Limbă și 

literatură engleză 
169 380 

28.  
Ipate I. 

Anca 
Profesoară 

Teologie ortodoxă 

– Limba și 

literatura franceză 
222 136 

29.  
Jîjîie S. N. 

Luminița 
Profesoară Matematică 227 512 

30.  

Loghin R. 

Mihaela - 

Romica 

Prof. înv. 

primar 
Psihologie 185 48 

31.  
Lungu I. 

Liliana 
Profesoară Matematică 77 172 
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32.  

Machidon 

D. Ana - 

Maria 

Profesoară 

Limbă și literatură 

română -Limbă și 

literatură engleză 
 

33.  
Manole D. 

Ovidiu 
Maistru Inginer zootehnist 0 0 

34.  

Mariean – 

Șchiopu I.  

Roxana 

Prof. înv. 

primar 

Pedagogia 

învățământului 

primar și 

preșcolar 

85 324 

35.  
Micu 

Camelia 
Profesoară Biologie 236 192 

36.  
Olteanu I. 

Iraida 
Profesoară Istorie  

37.  

Paga N. 

Teodora - 

Doina 

Prof. înv. 

primar 

Limbă și literatură 

română -Limbă și 

literatură franceză 
141 593 

38.  

Panaite C. 

Laura - 

Elena 

Profesoară 

Limbă și literatură 

română -Limbă și 

literatură franceză 
102 208 

39.  
Petrariu I. 

Elena 
Profesoară Informatică 177 435 

40.  
Petrariu I. 

Maria 
Secretară 

Inginerie și 

management 

alimentație 

publică 

 

41.  
Petrariu V. 

Cristina 
Prof. înv. 

preșcolar 
Geografie 165 253 

42.  
Pipirigeanu 

A. Ioan 
Profesor 

Geografie – 

Limba și literatura 

rusă 
167 524 

43.  
Prună V. 

Cristina 
Educatoare 

Învățători - 

educatoare 
202 232 

44.  
Solomiea O. 

Ramona - 
Profesoară 

Limbă și literatură 

engleză -Limbă și 
161 198 
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Paula literatură română 

45.  
Tanasă T. 

Ana - Maria 
Profesoară 

Limbă și literatură 

franceză -Limbă 

și literatură 

engleză 

255 246 

46.  
Ticu G. 

Mariana 
Învățătoare Învățători 95 362 

  

RAPORT AL COMISIEI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AN ȘCOLAR 2019-2020  
  

În cursul  anului şcolar 2019 -2020 comisia de prevenire şi stingerea incendiilor din cadrul şcolii şi-a desfăşurat activitatea conform 

graficului întocmit şi a urmărit atingerea obiectivelor propuse.   

  Apărarea împotriva incendiilor costituie o preocupare permanentă a unităţii noastre sens în care am acţionat pentru implementarea noilor 

prevederi legale, îndeplinirea măsurilor stabilite în urma controalelor, analizarea şi înlăturarea deficienţelor găsite, asigurarea dotării, calitatea şi 

funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii astfel ca în  fiecare şcoală, 

clasă, grupă de preşcolari există regulile PSI.   

  La controalele efectuate de ISU Neamţ a fost apreciată preocuparea comisiei şi a conducerii şcolii pentru îndeplinirea cerinţelor din legislaţia în 

vigoare referitoare la acest domeniu, iar pentru activitatea următoare comisia trebuie să aibă în vedere măsurile prevăzute în procesele verbale 

întocmite de către reprezentanţii ISU Neamţ.  

 Apărarea   împotriva  incendiilor constituie o precupare permanentă a unităţii noastre. Din fericire nu au avut loc incidente în cadrul unităţii. A 

existat o strânsă colaborare între cadrele didactice, managerul unităţii şi comisia PSI şi PM. Doamnele învăţătoare şi diriginţii au prelucrat la 

orele de dirigenţie, diversele tematici cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi a cutremurelor.  

  

Lista activităţilor desfăşurate în anul şcolar 2019-2020  

1. Întocmirea planului de muncă pentru anul şcolar 2019-2020;  

2. Stabilirea sarcinilor comisiei P.S.I.;  

3. Verificarea efectuării instructajului referitor la prevenirea şi stingerea incendiilor pentru personalul şcolii;  

4. Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea şcolii;  

5. Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor sanitare, iluminat, încălzire;  
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6. Verificarea însuşirii normelor PSI de către cadre didactice, elevi, personal de îngrijire;  

7. Prezentare de materiale informative referitoare la anumite situaţii de urgenţă;  

8. Participarea de către elevi la concursuri, demonstraţii organizate de către reprezentanţii ISU;  

9. Desfăşurarea de activităţi cu caracter preventiv cu prezentarea semnificaţiei sărbătorii anumitor zile, precum şi reguli de comportament în cazul 

producerii unor situaţii de urgenţă;  

10. Analizarea şi înlăturarea operativă a deficienţelor care s-au manifestat în domeniul apărării împotriva incendiilor;   

11. Analizarea concluziilor rezultate din activitatea de instruire şi pregătire a personalului;  

12. Organizarea unei alarmări- Simularea unui incendiu;  

13. Organizarea unei simulări- Simularea unui cutremur;  

14. Organizarea unui exerciţiu de intervenţie.  

  

Analiza SWOT a activiţăţii comisiei P.S.I.  

   Puncte tari:  

- asigurarea cu dotarea necesară prevenirii şi stingerii incendiilor;  

- asigurarea documentaţiei obligatorii conform legislaţiei în vigoare pentru acest domeniu;  

- sprijin din partea conducerii şi a administraţiei locale în toate situaţiile;  

- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislaţiei PSI; 

- informarea elevilor cu privire la prevederile legislaţiei PSI;  

- completarea de către responsabilul PSI a carnetelor angajaţilor;  

- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activiţăţii didactice în condiţii normale;  

- desfăşurarea de activităţi de prevenţie PSI;  

- aplicarea chestionarelor cu privire la prevederile legislative PSI;  

Puncte slabe:  

- finanţarea minimală a activităţii PSI;  

- dotarea cu materiale în vederea desfăşurării unor activităţi practice în cadrul şcolii;            

 Oportunităţi:  

- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a elevilor în activităţile extraşcolare;  

- stabilirea de relaţii de cooperare între liceu şi autorităţile publice: ISU Neamţ şi Primăria Vînători- Neamţ;  

Ameninţări:  
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- fumatul în incinta şcolii strict interzis;  

- aducerea   unor substanţe periculoase cu risc de incendiu;  

- nerespectare regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor poate duce la provocarea unor incendii cu urmări grave;               

Soluţii posibile:  

- o mai bună implicare a membrilor comisiei în desfăşurarea întregii activităţi;  

- urmărirea respectării regulilor stabilite şi a normelor în vigoare;  

- organizarea de activităţi cu participarea reprezentanşilor ISU Neamţ care să fie mai atractive pentru elevi;  

  

                                                                                          

Responsabil cadre didactice                                                                                                      

Alistar Marinela 

 

 

CURRICULUM   

                    OBIECTIVE (propuse și realizate):   

1. Implementarea curriculum-ului național la nivelul fiecărei unități de învățământ, al fiecărei catedre, al fiecărui cadru didactic 

și asigurarea corelației dintre acesta și CDS.   

2. Încurajarea tuturor cadrelor didactice în dezvoltarea de grupe și clase de studiu în care activitatea să se desfășoare pe baza 

metodelor alternative.  

3. Consilierea și susținerea unității de învățământ  pentru a-și diversifica oferta educațională la nivelul comunitar local.  

4. Monitorizarea și evaluarea programelor destinate participării la educație, pe baza unor indicatori specifici (rată de 

participare, grad de cuprindere, rată de abandon).   

5. Constituirea, monitorizarea activității grupelor de elevi capabili de performanță.   

6. Analiza criteriilor folosite de unitatea noastră școlară la stabilirea curriculum-ului și relația dintre curriculum-ul național și cel 

local.  



91  

  

7. Analiza strategiilor de evaluare și a concordanței între evaluările elevilor și cerințele curriculum-ului unității școlare.  

8. Îmbunătățirea calității activităților de predare-învățare-evaluare astfel încât să se asigure șanse egale tuturor elevilor, 

atingerea standardelor curriculare de performanță, pregătirea elevilor.   

9. Reconsiderarea tehnicilor de evaluare și a metodelor de examinare a performanțelor școlare.   

10. Evaluarea ofertei educaționale și a performanței educaționale pe baza criteriilor de monitorizare și evaluare, a indicatorilor 

de performanță stabiliți prin proiectul de curriculum sau prin proiecte de dezvoltare.   

  

               RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE:    

                            OBIECTIVE  (propuse și realizate):   

1. Valorificarea și dezvoltarea resurselor existente.   

2. Asigurarea încadrării unității școlare cu personal didactic calificat.  

3. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în instituție.  

4. Identificarea ofertanților de formare și direcționarea cadrelor didactice către acești ofertanți.  

5. Reabilitarea școlilor,  reparații, dotarea cu utilități sau cu mobilier școlar  prin alocații de la bugetul de stat și cu 

contribuția autorităților administrației publice locale.  

6. Modernizarea infrastructurii școlare inclusiv prin creșterea gradului de informatizare a procesului de învățământ 

(dotarea școlilor cu calculatoare, echipamente multimedia, soft-uri educaționale).   

7. Reglementarea parteneriatului dintre școală și administrația publică locală în domeniul conducerii și finanțării 

învățământului.  



92  

  

8. Consilierea  cadrelor didactice în vederea accesului acestora la proiecte cu finanțare externă, care pot asigura și 

formarea profesională a cadrelor didactice.  

9. Diversificarea surselor de finanțare prin încheierea unor contracte cu agenții economici.   

- Dezvoltarea bazei materiale din fiecare sală de clasă, în fiecare structură, cu  finanțare de la buget, extrabugetară;  

- Încurajarea inițiativelor cadrelor didactice și antrenarea lor în activități aducătoare de venituri în folosul școlii;  

- Reabilitare interioară la Școala nr 2 și obținerea autorizțiilor necesare încheiată în semestrul I ;                                                                                            

- Continuare lucrări și dotare prin proiecte ale Primăriei Vînători-Neamț– Grădinița cu Program Prelungit;   

- Lucrări de întreținere spații la Grădinița nr 1; reparații capitale la nivelul  clădirii liceului pentru două săli de clasă;  

- Întreținere grupuri sanitare moderne, apă, canalizare, gaz, încălzire pe gaz la toate clădirile;   

- Întrețienerea de mobilier școlar;  

- Continuarea dotării laboratorului de informatică prin proiectul DIGITALIADA;  

-Extinderea monitorizării spațiilor exterioare și ale holurilor de la nivelul liceului și a celor două structuri pe baza unui Raport de siguranță 

întocmit de o firmă de specialitate.  

   Aceste realizări de investiții  în dezvoltarea bazei materiale și a infrastructurii școlare, au fost posibile datorită colaborării foarte bune 

dintre școală și Consiliul Local, Primărie. S-a avut în vedere și realizat în condiții de eficiență:  

10. Elaborarea proiectului de buget, rectificările bugetare;  

11. Identificarea surselor extrabugetare de finanțare;  

12. Achiziționarea materialelor pentru dotare conform legii, pe capitole și articole bugetare;  

13. Dezvoltarea fondurilor extrabugetare și repartizarea lor conform priorităților;  

14. Repartizarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, conform destinației planificate;  

15. Realizarea execuției bugetare, a planului de achiziții;  
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16. Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităților stabilite;  

17. Asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea în condiții foarte bune a procesului de învățământ; 18.  

Încheierea exercițiului financiar;  

19. Întocmirea documentelor și a rapoartelor tematice curente și speciale;   

20. Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar;  

21. Arhivarea și păstrarea documentelor financiare;  

22. Asigurarea de servicii (consultanță și expertiză), baza logistică pentru activități metodice;  

23. Asigurarea transparenței elaborării/execuției bugetare;  

24. Asigurarea formării specifice și a consultanței pentru personalul financiar-adm.  

25. Formarea echipei personalului administrative;  

26. Negocierea celor mai bune condiții financiare pentru execuția bugetară.    

27. Toate spațiile școlare ( 2 structuri și liceu),  prin investițiile făcute, asigură condiții optime desfășurării 

procesului de învățământ.             

                                                                  

          RELAŢII COMUNITARE   

                           OBIECTIVE (propuse și realizate):  

1. Dezvoltarea parteneriatelor instituționale, comunitare.  

2. Promovarea propriei imagini.  

3. Prezentarea unor exemple de bună practică cu sprijinul participanților la proiecte încheiate cu succes.  

4. Acordarea de consultanță în vederea conceperii de proiecte de cooperare europeană.   

5. Derularea proiectelor educaționale în colaborare cu partenerii existenți la nivel local, județean.  

În condiții de eficiență maximă s-au realizat:  

- parteneriate funcționale între instituția de învățământ și alte instituții deconcentrate ale statului;  
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- îmbunătățirea strategiei școlii in domeniul parteneriatului;  

- creșterea transparenței promovării obiectivelor și ofertelor educaționale la nivelul diferitelor  categorii de instituții;  

- creșterea numărului de programe de parteneriate naționale și internaționale accesate de școală, prezența a două ONG-uri 

ecologice în școală a căror membri voluntari sunt elevii școlii, cadre didactice încă din anul 2002, arată preocuparea pentru 

domeniul ecologic, grija față de generațiile viitoare, atitudinea pozitivă pentru reducerea poluării, folosirea unor materiale mai 

eficiente, reciclarea și refolosirea lor;  

- promovarea meșteșugurilor locale prin parteneriat Unitate școlară-Centrul de Cultură și Artă ”Carmen Saeculare” – Primăria 

Vânători-Neamț;  

- activități de educație antreprenorială prin valorificarea produselor meșteșugărești realizate de elevi;  

- desfășurarea activităților clubului ecologic ECOMIL 2002 pe ateliere de lucru determină antrenarea unui număr mare de elevi și 

cadre didactice;  

- colaborare eficientă cu comunitatea locală,  PNVN, Asociația În Munții Neamțului, Centrul socio-cultural ”Sfânta Teodora, 

VînătoriNeamț, Centrul de Cultură și Artă ”Carmen Saeculare” Piatra Neamț;  

- dezvoltarea de parteneriate cu școli din zonă, din țară și la nivel internațional;  

- valorificarea parteneriatului cu Parcul Natural Vînători-Neamț pentru educația ecologică, civică, meșteșuguri, educație 

antreprenorială, contacte cu administrații ale altor Arii protejate din țară și din afara țării;  

- promovarea zonei prin participări la concursuri și simpozioane ecologice (Patrula Eco, Ziua Mondială a Apei, Ziua Mondială a 

Mediului, Luna Pădurii, Ziua Europeană a Parcurilor, Micii Ambasadori ai Mediului), târguri turistice și meșteșugărești;  

- promovarea zonei prin activități desfășurate în parteneriat cu P.N.V.N prin care s-a primit vizita unor oficiali români și străini(dl 

ministru al Apelor și Pădurilor din România, directori ai parcurilor din țară, directorii Romsilava și Direcției Silvice Neamț,  cadre 

didactice și elevi din școli din Franța, din județul Neamț, Suceava)  

           

               MANAGEMENT    

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ  

      Activitatea managerială la nivelul unității noastre școlare a avut în vedere elaborarea proiectului activității extracurriculare, 

monitorizarea realizării lor; am fost preocupați tot timpul de a diversifica oferta educațională.  
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Inspecţia tematică şi de specialitate:  

În semestrul I al anului școlar 2019-2020, au fost efectuate:  

- Două inspecţii tematice de monitorizare a activității manageriale la nivelul unității școlare și consiliere privind managementul școlar de 

etapă, de către dl inspector şcolar al I.S.J.Neamț, doamna inspector Bortariu Silvia și doamna inspector Munteanu Mariana, în luna 

octombrie; 

-  În luna decembrie am primit inspecția echipei ARACIP ca urmare a solicitării Consiliului Local privind schimbarea Rețelei de 

școlarizare. 

În semestrul al II-lea al anului școlar 2019 – 2020, au fost efectuate două inspecții tematice efectuate astfel: în luna ianuairie, doamna 

inspector școlar Cristina Angheluță și în luna martie, domnul inspector școlar Mircea Corlățeanu.  

- Două inspecții curente, pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea 2022;   

În anul școlar 2019-2020 s-a avut în vedere și realizat:  

 Programele CDS au fost diversificate, elaborate de cadrele didactice ale școlii ținând cont de dorințele elevilor, 

părinților și de baza materială a școlii. Pregătirea suplimentară a elevilor pentru Evaluarea Națională, olimpiade 

concursuri școlare au condus la obținerea unor rezultate superioare în fiecare an. Școala dispune de planuri  cadru,  

programe școlare, auxiliare curriculare, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, softuri educaționale; 

televiziune prin cablu, bibliotecă, laboratoare școlare.  

 Pregătirea elevilor cu posibilități intelectuale ridicate a fost o preocupare constantă a cadrelor didactice. Școala noastră 

a avut un număr de 35 elevi la olimpiade și concursuri,  la diferite discipline la faza locală și județeană, faza națională 

nu a mai fost organizată, din care 10 au obținut rezultate bune și foarte bune la disciplinele: limba română, matematica, 

fizică, limba franceză, istorie, concursuri cultural-artistice.   

 Rezultate deosebite s-au obținut și la concursuri școlare naționale și internaționale de la clasele a V-a A, a VI a A, a VI-

a B (artistic), clasa a VII a A, a VII-a Ba VIII-a A și VIII B.   

Controlul - evaluarea s-a realizat în favoarea îndrumării și consilierii cadrelor didactice. S-a realizat un management școlar centrat pe 

obiective strategice și pe obținerea de rezultate superioare  s-a urmărit constant eficiența managerială, dezvoltarea unei culturi organizaționale 

pozitive și a unui climat de lucru motivant. În cele mai multe cazuri, managementul școlar și instituțional s-a realizat de o manieră 

activparticipativă și democratică,  care a permis promovarea inițiativelor cadrelor didactice și a marcat un vizibil salt spre profesionalism, 

reliefând deschiderea spre aplicarea programului de descentralizare a unității școlare. S-a aplicat un curriculum echilibrat, prin armonizarea 
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curriculumului național cu cel local;  elaborarea acestuia s-a făcut prin consultarea  părinților și a elevilor, luând în considerație nevoile 

comunității, resursele umane și cele materiale existente;  

Proiectarea documentelor cadrelor didactice s-a realizat în conformitate cu reglementările cuprinse în ghidurile metodologice pentru 

aplicarea programelor școlare, cu metodica predării fiecărei discipline și respectând particularitățile de vârstă ale elevilor; S-a urmărit și 

realizat în condiții de eficiență maximă:  

- aplicarea corectă a curriculum-ului pentru fiecare disciplină cu respectarea programelor școlare;   

- elaborarea proiectelor de activitate extracurriculară, a concursurilor și sesiunilor de comunicări științifice, testări 

sau simulări;  

- elaborarea la nivelul fiecărei comisii metodice a tuturor documentelor aprobate pentru anul școlar 2019-2020 în 

format electronic și  

letric;  

- asigurarea cadrului necesar și a bazei logistice pentru toate activitățile educative școlare și extrașcolare, 

distribuirea documentelor pentru diriginți și monitorizarea aplicării lor;  

- monitorizarea modului de implementare a disciplinelor opționale, conform indicatorilor proiectați; -   

raportarea periodică a activităților desfășurate în școală și în afara ei de către elevi și cadre didactice;  

- evaluarea anuală a activității cadrelor didactice;  

- controlul, verificarea aparaturii (calculatoare, materiale audio) și îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea 

examenelor naționale;  

- întocmirea documentelor și a rapoartelor tematice curente și speciale solicitate de ISJ, autorități locale;  - 

  arhivarea și păstrarea documentelor școlare;   

- monitorizarea condițiilor de prezență la cursuri pentru cadrele didactice; evidența activităților extrașcolare;  

- evidențierea și recompensarea  tuturor elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, olimpiade și concursuri 

școlare, sportive etc.  

- asigurarea cadrului specific și a materialelor de consultanță în probleme de curiculum pentru toate cadrele 

didactice din școală;  

- perfecționarea procedurilor de informare a cadrelor didactice asupra cursurilor organizate de instituțiile care 

oferă servicii educaționale;  
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- organizarea colectivelor de catedră și a echipelor de proiect în funcție de cerințele  școlii și de activitățile 

planificate;                                                          

- selectarea ofertelor de manuale, auxiliare didactice sau de activități propuse și alegerea celor mai potrivite cu 

politica școlii; -  asigurarea mijloacelor de comunicare rapidă și eficientă între profesori;  

- rezolvarea rapidă și eficientă a posibilelor conflicte între partenerii educaționali din școală în interesul tuturor 

părților implicate;  

Alte aspecte vizate:  

- Perfecționarea cadrelor didactice și a celorlalte categorii de personal pentru promovarea unei didactici 

moderne, centrată pe  

       dezvoltarea de competențe( 80% din totalul de cadre didactice):  

-Participarea la activități de formare prin CCD Neamț în cadrul celor  8 cursuri de formare la nivelul unității noastre școlare;  

- 3 cadre didactice urmează cursuri ale Universității din Chișinău;  

- două cadre didactice înscrise la doctorat;  

- Adaptarea metodelor de predare la noile tehnologii informaționale;  

- Numărul programelor de formare organizate de CCD și ISJ, aproape s-a dublat, iar numărul de cadre didactice 

care au beneficiat de aceste programe a crescut corespunzător;   

- Formarea continuă  corelată cu evaluarea personalului;  

- Participarea la programe de formare  în management educațional al disciplinei;  

- Parcurgerea tuturor etapelor de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante pentru personalul angajat, conform 

criteriilor legale;  

 Promovarea și încurajarea muncii în echipă;  
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 Utilizarea calculatorului în activitatea didactică din școală de către toți șefii de catedre sau responsabili ai comisiilor de 

lucru;  

 Perceperea și abordarea elevilor ca parteneri în actul educațional;  

 Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să dezvolte o cultură organizațională de tip 

rețea;  

 Implicarea cadrelor didactice în activitatea de formare a adulților – proiecte europene;  

 Gradul de acoperire cu personal didactic calificat la nivelul școlii  este de 95% în anul școlar 2019-2020; toate cadrele 

din unitatea noastră sunt titulare, majoritatea au gradul didactic I și II.  

 Organizarea comisiilor de evaluare națională;  

 Organizarea concursurilor și a tuturor formelor de admitere pe bază de selecție, conform metodologiilor stabilite;  

 Realizarea orientării școlare și profesionale a elevilor din clasa a VIII a cu un psiholog voluntar(Sârghie Felicia);                

 Asigurarea asistenței sanitare ale elevilor și angajaților și asigurarea protecției muncii;  

 Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic venit în școală;   

 Normarea și planificarea activității personalului didactic auxiliar și nedidactic;   

 Întocmirea și distribuirea fișelor de post pentru toate categoriile de personal;  

 Stabilirea procedurilor de sancționare disciplinare și de rezolvare a contestațiilor;  

 Realizarea procedurilor de disponibilizare, concediere, pensionare;  

 Asigurarea cadrului optim pentru participarea personalului la decizii prin colectivele de conducere existente (comisii 

metodice, Comisie Curriculum, Consiliul profesoral, Consiliul de administrație);  

 Dezvoltarea unei culturi organizaționale care stimulează comunicarea deschisă;  

 Perfecționarea sistemului de comunicare internă – rapid, eficient și transparent;  Asigurarea consilierii generale și 

specifice pentru tot personalul;  Diminuarea conflictelor de muncă între angajați.  

                  OBIECTIVE (propuse și realizate)  
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o Coerență managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare cu sens de dezvoltare instituțională. o Crearea 

condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională. o Dezvoltarea capacității de autoevaluare și de creștere a 

autonomiei instituției de învățământ. o Dezvoltarea relațiilor de colaborare între școală, familie și comunitatea locală  

o Participarea la programe de finanțare vizând înnoirea dotării tehnice a școlii(Primăria) și adaptarea ofertei la cerințele pieței 

muncii; o Diversificarea și extinderea relațiilor cu parteneri educaționali locali, naționali, internaționali;  

o Fructificarea tuturor oportunităților oferite de proiectele de colaborare locale, regionale, naționale, internaționale; o Aplicarea 

și promovarea unui sistem de evaluare în colaborare cu partenerii educaționali locali;  

o Dezvoltarea unor parteneriate între instituții de profil din țară și străinătate;  

o Utilizarea bazei materiale a școlii pentru activități educative în colaborare cu Consiliul Local și Primăria Vînători-Neamț 

Puncte slabe:  

o  Nerealizarea unui Plan de măsuri eficient pentru reducerea absenteismului și diminuarea abandonului școlar; 

o  O mai bună vizibilitate la nivel local, județean, național;  

o Nu au fost realizate activități suficiente cu elevii și părinții pentru prevenirea violenței de orice formă;  

o Nerealizarea unor proiecte educațonale pentru elevii ADHD și CES;  

  

                        Cele mai mari realizări ale anului școlar 2019-2020 le consider a fi proiectele: 

-  Pentru mobilitate în domeniul educației școlare, intitulat Skills4 inclusion, în valoare de 22.785 euro.  

-   Proiectul DIGITALIADA, finanțat prin Fundașia Orange pentru România;  

- ”Educație antreprenorială” , proiect realizat cu sprijinul Fundației Noi Orizonturi(PNO), finanțat de Grreen Impact(800 lei).    

- Înscrierea liceului în rețeaua ”Școlilor Comunitare din Români” și implementarea proiectului finanțat pentru parteneriatul cu Școala 

Gimnazială Timișești, ”Implicarea activă a copiilor în lectură -pas important în educația permanentă”(2500 lei); 

- Proiecte finanțate de Consiliul Local: 

- Burse de merit pentru 129 de elevi și 5 burse sociale pentru 5 elevi, valoarea totală fiind de 30000 lei; 

- Gard școală centralizat – 60000 lei; 

- Rețea internă de monitorizare audio-video pentru 8 săli de clasă; 
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- Internet gratuit timp de 1 an și 5 rutere prin proiectul DIGITALIADA;  

   Proiecte cu finanțare europeană, norvegiană sau alte tipuri de finanțare:  

1. Tabără socio-culturală  -  proiect cu finanțare europeană ( în parteneriat cu ale două școli din județul Constanța și Vîlcea), beneficiari 28 

elevi cu situație socială defavorizată și 14 elevi cu rezultate la olimpiade și concursuri școlare.  

2. ”Sarea în Bucate”- proiect finanțat de Fundația pentru parteneriat Miercurea Ciuc, în cadrul programului Arii Protejate. Proiectul este 

implementat de Fundația Ecosilvex 2000 Piatra Neamț și P.N.V.N. și grupul țintă din proiect este reprezentat de elevi ai unității noastre 

școlare, membri ai celor două ONG-uri ECOMIL 2002 și ECO OZANA, asociații care au sediul în unitatea noatsră școlară. Au participat 40 

de elevi la implementarea activităților proiectului, elevi care au beneficiat de transport gratuit în cadrul activităților, pachete cu mâncare, 

drumeții, consiliere științifică  din partea specialiștilor PNVN și biologi, au primit albume, tricouri, dulciuri;  participări la concursuri.  

     5. Proiect Educațional Internațional TIMTIM TIMY  

  

   Proiecte educaționale cu autofinanțare:  

  1.”Copilăria un poem”- Proiect Educațional Internațional, e-Twining, (Festival-concurs;  CAEN  2019,  la care au participat peste 600 de 

elevi din țară și de peste hotare);  

2. Participare la ,,Târgul copiilor meșteșugari’’- organizat Consiliul Județean – Centrul pentru Cultură și Arte ,, Carmen 

Saeculare’’Neamț și G.A.L. din Ținutul Zimbrului la sediul Parcului Natural Vânători-Neamț;;  

3. Proiect educațional – voluntariat ,, Timpul liber altfel’’;  

4. Proiect Centenar 2018 aprobat de ISJ Neamț;  

   Ateliere:   

- atelier de recuperarea lecțiilor, temelor pentru acasă, atelier de muzică  vocală, atelier de orgă, atelier de dand modern, atelier de chitară,   
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- atelier de Origami, atelier de pictură și desen, atelier de teatru, atelier de învățare a limbii engleze, atelier de cusături, împletituri textile 

țesături, atelier de împletituri nuiele.  

    Proiecte la nivelul unității școlare:  

1. Festivalul Toamnei la Vînători-Neamț, etapa locală, ediția a III-a, 2018;  

2. Ziua Culturii  Naționale, simpozion local, ediția a IV-a, 15 ianuarie 2019  ce a avut drept scop promovarea valorilor culturii naționale și 

cultivarea  sentimentului de prețuire a valorilor naționale;  

3. Mărțișorul la români, proiect cultural-artistic local  prin care se încurajează manifestarea aptitudinilor artistice ale elevilor.  

   Activități desfășurate în cadrul  unității școlare de interes pentru proiecte viitoare și program comunitar:  

1. Săptămâna Educației Globale- octombrie 2019;  

2. „Sadoveaniana”- activitate dedicată zilei de 5 noiembrie 2019;  

3. Campania ”Ana are mere... pentru zimbri” - inițiată de PNVN;  

4. Proiectul MEN: „Săptămâna  legumelor donate” – s-a organizat o campanie de colectare legume și fructe pentru copiii din familii 

nevoiașe;  

5. Proiectul „Școala mea păstrătoare de tradiții - Ziua Sfântului Andrei”;   

6. „Unire-n cuget şi-n simţiri”- activităţi omagiale dedicate Zilei Naționale;  

7. Proiecte educative regionale și naționale aprobate și publicate în CAEN 2020: Concurs de folclor, tradiții și obiceiuri „Copilăria-un 

poemdatină străbună”; „Timpul Liber, Altfel”- proiect în domeniul voluntariat   

8. Participare cu programe culturale și artistice la deschiderea noului Centru Socio-Educativ (sat Lunca – zona Campus) din comuna 

VânătoriNeamț, Ziua Internationala a persoanelor cu dizabilitati 3.12.2019 la Fundația de Dezvoltare Locală „Speranța” din Târgu-Neamt, la 

Competiţia Națională de educație antreprenorială organizată de CNI Piatra Neamț „Tinerii de azi antreprenorii de mâine” din data 12.12.2019 

organizate de Grupul folcloric ”Hai la Clacă-n Vînători”;  

9. „Sărbători de iarnă în Ținutul Zimbrului!”;  

10. „Mihai Eminescu- luceafărul poeziei româneşti”- simpozion literar.   

11. „24 Ianuarie 1859- Unirea Principatelor Române” - activităţi omagiale; 12. ”Sărbătoarea Francofoniei!”  

13. ”Ora Pământului!”;  
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14. Manifestații artistice și culturale cu ocazia „Zilei Europei”;  

15. Lecție demonstrativă ”Prin pădurile Neamțului”, susținută de Administrația PNVN la două clase ale unității noastre școlare cu participare 

domnului ministu de la Ministerul Apelor și Pădurilor, dominilor directori de la Regia Națională a Pădurii și Direcția Silvică Neamț, presă 

audio=video și scrisă;  

16. Ziua eroilor marcat prin momente artistice, depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din localitate, cimitir și Monumentul de la 

Nemțișor; 17. 134 burse școlare pentru elevii cu rezultatele cele mai bune la învățătură  

Managementul școlar  a urmărit:  

- Identificarea nevoilor de educație ale comunității locale;  

- Elaborarea planurilor/ programelor de dezvoltare a unității școlare pentru satisfacerea nevoilor proprii și ale comunității 

locale;  

- Aplicarea programelor naționale de reformă și întocmirea documentelor de implementare;  

- Stabilirea legăturilor cu autoritățile locale, agenții economici,  biserică  pentru creșterea  ofertei educaționale a școlii, 

pentru realizarea proiectelor  proprii  în vederea creșteri importanței școlii ca focar de civilizație;  

- Stabilirea legăturilor formale cu organele de poliție, pompieri  în vederea asigurării pazei.  

- Participarea la realizarea planului anual de inspecție (generală, tematică și specială) împreună cu Inspectoratului Școlar 

Neamț și siguranței elevilor și pentru prevenirea și combaterea delicventei juvenile;  

- Operaționalizarea, elaborarea , aplicarea criteriilor de monitorizare și evaluare  a calității educației;  

- Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calității ofertei educaționale și a programelor de îmbunătățire a 

calității educației;  

- Întocmirea raportului anual de activitate pe anul școlar anterior a unității școlare;  

- Oferirea cadrului logistic (spații, aparatură, expertiză /consultanță, etc.) pentru programele și activitățile școlare și 

extracurriculare;  

- Implicarea organizației sindicale în procesul decizional și în rezolvarea unor probleme ale școlii;  

- Organizarea unor echipe mixte sau participarea personalului din școală la diferite proiecte de dezvoltare comunitară; - 

 Negocierea conflictelor la nivelul elevilor, a profesorilor, a altor angajați ai școlii.     

  

                             Director,Prof. Elena Petrariu        Director adjunct, 
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             Prof înv primar Doina Teodora Paga 


