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  A.  Abrevieri  
 

AMIGO Ancheta asupra Forţei de Muncă în Gospodării 

ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

BIE Biroul Internaţional pentru Educaţie (Bureau International de 

l’Education) 

BNDE Baza Naţională de Date pentru Educaţie   

CEDEFOP Centrul European pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional 

(European Centre for the Development of Vocational Training) 

CLDPS 

COR 

Comitet Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale 

Clasificarea ocupaţiilor din România 

ENEB Evaluarea Naţională a Educaţiei de Bază  

ETF Fundaţia Europeana pentru Formarea Profesională (European Training 

Foundation) 

EUROSTAT Oficiul de Statistică al Comunităţilor Europene (Statistical Office of 

the European Communities) 

EURYDICE Reţeaua de informare asupra educaţiei în Europa (The Information 

Network on Education in Europe)  

FORPRO Ancheta asupra Formării Profesionale Continue 

FPC Formarea Profesională Continuă 

IEA Asociaţia Internaţională pentru Evaluarea Randamentului în Educaţie 

(International Association for Evaluation of Educational Achievement) 

IMM Întreprinderi mici şi mijlocii 

INS Institutul Naţional de Statistică 

ISCED / CITE Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (International 

Standard Classification of Education  / Classification internationale 

type de l´éducation ) 

NCVA Consiliul Naţional pentru Certificări Profesionale (National Council 

for Vocational Awards) 

OECD Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) 

PIB Produsul Intern Brut 

PIBR Produs Intern Brut Regional 

PISA Programul pentru Evaluarea Internaţionala a Elevilor (Programme for 

International Student Assessment) 

SNIE Sistemul Naţional de Indicatori pentru Educaţie 

SSE Sistemul Statistic European 

TIC Tehnologii ale Informaţiei ţi Comunicării 

TIMSS Studiu privind tendinţe la nivel internaţional în matematică şi ştiinţe 

(Trends in International Mathematics and Science Study) 

UNESCO Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura 

(United Nations Education Science and Culture Organisation) 

UOE Chestionar statistic interinstituţional utilizat de UNESCO, OECD şi 

Eurostat pentru colectarea anuală a datelor de la diferite ţări. La acest 

sistem de colectare a datelor participă şi România, prin Institutul 

Naţional de Statistică. Fiecare dintre cele trei instituţii internaţionale 

construieşte indicatori, în funcţie de criteriile proprii de analiză, 

pornind de la datele furnizate de diferite ţări prin chestionarele UOE. 

VAB Valoare Adăugată Brută 

VABR Valoare Adăugată Brută Regională 
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B. Glosar de termeni utilizaţi în document 

 

Cheltuielile pentru educaţie – se referă la ansamblul resurselor financiare folosite 

de instituţiile şi programele de educaţie. Conform Manualului OECD, acestea se grupează în 

trei categorii (OECD, 2004, p. 63): 

1. cheltuieli pentru bunuri şi servicii, respectiv cheltuielile pentru: 

- instruire (ex. costurile pentru predare); 

- bunurile furnizate de instituţii în scopuri educative (ex. manualele, materialele 

pedagogice); 

- formarea ucenicilor şi a altor participanţi la programele duale (combinaţie de 

învăţământ şi pregătire prin munca productivă în întreprinderi); 

- administraţia învăţământului (la nivel central, regional şi local); 

- cheltuielile de capital şi plata locaţiei; 

- nevoile educative speciale şi consilierea. 

2. cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare , care se referă la: 

- cercetarea pedagogică li dezvoltarea curriculară; 

- cercetarea ltiinţifică şi dezvoltarea realizată de instituţiile de învăţământ 

superior. 

3. cheltuielile pentru bunuri şi servicii, pentru alte scopuri decât instruirea (servicii 

auxiliare); 

- transportul elevilor, cantinele, internatele şi căminele studenţeşti, serviciile de 

sănătate pentru elevi şi studenţi; 

- serviciile pentru publicul general asigurate de instituţiile de educaţie. 

Sursele finanţării învăţământului pot fi interne (publice şi private) sau externe. 

Curriculum – desemnează, în general, ansamblul situaţiilor de învăţare organizate 

de o instituţie educativă. În ISCED şi SNIE, curriculum-ul se referă la ariile de studii şi 

alocarea lor orară, ceea ce corespunde curriculum-ului cadru din învăţământul românesc. 

Educaţie – activitatea intenţionată şi sistematică de comunicare menită să producă 

o învăţare durabilă (aceasta definiţie este folosită în principalele Manuale de utilizare a 

indicatorilor, citate în bibliografie). 

Educaţia formală – este tipul de educaţie desfăşurat în instituţii recunoscute de stat 

(grădiniţe, şcoli, universităţi), pe baza unor programe sistematice, finalizate cu diplome sau 

certificate oficiale. Educaţia formală este realizata de formatori specializaţi (educatori, 

institutori, înăţători, profesori), presupune un sistem de evaluare a studiilor şi o gradare 

cronologică a efectivelor de elevi şi studenţi. Atât SNIE, cât şi Clasificarea Internaţională 

Standard a Educaţiei (ISCED) se refera exclusiv la educaţia formală şi la învăţământ. 

Educaţia non-formală – se realizează în şcoală sau în afara şcolii, prin proiecte, 

excursii, vizite, activităţi voluntare sau acţiuni civice. Spre deosebire de educaţia formală, 

educaţia non-formală nu presupune un curriculum oficial sau o evaluare recunoscută prin 

diplome de stat.  

Educaţia persoanelor cu nevoi speciale – se referă la programele destinate unei 

categorii speciale de beneficiari: adulţi analfabeţi, persoane cu handicap, copii cu dificultăţi 

de învăţare, tineri proveniţi din medii dezavantajate, persoane spitalizate sau în situaţie de 

privare de libertate, nomazi, refugiaţi. Aceste programe se desfăşoară în instituţiile obişnuite 

(grădiniţe, şcoli, universităţi, centre de educaţie a adulţilor), sau în instituţii specializate. 

Începând cu Conferinţa Mondială de la Jomtien (1990), termenul de „persoane cu nevoi 
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speciale" înlocuieşte pe cel de „handicapaţi" sau pe cel de „deficienţi", care au primit 

conotaţii peiorative. 

Elevi şi studenţi – sunt persoanele care participă la programele de educaţie formală 

(cuprinse în engleză prin termenul comun „students").  

Indicator – indicatorii sunt expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează 

fenomenele social-economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc pe baza 

unor date cantitative sau pe informaţii calitative. Aceste informaţii se bazează pe date 

statistice, dar şi pe informaţii calitative, aşa cum sunt cele care se referă la atitudini, opţiuni 

sau comportamente (în acest caz, vorbim de indicatori calitativi ca, de exemplu, datele 

Eurobarometer, PISA sau IEA). 

Instituţiile de educaţie – conform Manualului OECD, instituţiile de educaţie nu 

mai constituie o referinţă statistică de bază pentru comparaţiile internaţionale: astfel de date 

nu se mai colectează la nivel internaţional, dar constituie un important criteriu pentru 

definirea şi repartizarea cheltuielilor pentru învăţământ, la nivel naţional. Definiţia propusă 

de Manualul OECD este următoarea: instituţiile de educaţie sunt unităţile care asigură servicii 

de instruire pentru indivizi, precum şi servicii asociate educaţiei pentru indivizi sau alte 

instituţii educaţionale. La rândul lor, instituţiile de educaţie se clasifică în instituţii de 

instruire (şcolile şi universităţile) şi instituţii de educaţie care nu asigură instruirea, dar o 

sprijină prin servicii specializate: prin entităţile administrative ale educaţiei (ministere, 

inspectorate, agenţii), entităţile de suport (care produc mijloace de învăţare, manuale şi texte 

pedagogice, precum şi serviciile de întreţinere şi funcţionare a infrastructurilor), prin 

entităţile auxiliare (serviciile de consiliere, serviciile de transport şi sănătate, cantinele, 

internatele, căminele, bibliotecile) şi entităţile de dezvoltare (care se ocupă cu elaborarea 

curriculum-ului şi a instrumentelor de evaluare, cercetarea pedagogică, băncile de date).  

ISCED – sau „Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei" este o clasificare 

standard a nivelurilor educaţionale adoptată de ţările membre ale UNESCO (inclusiv de 

România) şi utilizată în toate analizele comparative şi în metodologia tuturor organizaţiilor 

internaţionale. ISCED cuprinde o terminologie standard şi definiţii unanim acceptate ale 

nivelurilor de educaţie. ISCED operează cu şapte niveluri: 

0 = nivelul pre-primar 

1 = nivelul primar 

2 = învăţământul secundar inferior 

3 = învăţământul secundar superior 

4 = învăţământul post-secundar non-terţiar 

5 = primul ciclul de învăţământul tertiar  

6 = al doilea ciclu de învăţământul tertiar 

Atât UOE, cât şi varianta sa românească (SNIE), folosesc terminologia şi 

nomenclatorul internaţional ISCED. 

Personalul – cuprinde personalul specializat care participă la activităţile de 

instruire, de suport, consiliere şi asistenţă a elevilor, de management şi administraţie, precum 

şi personalul care asigură îngrijirea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ. „Personalul 

didactic" se referă la următoarele categorii: „personalul de predare" („classroom teachers" 

pentru ISCED 0-4), „personalul academic" (ISCED 5-6), „personalul auxiliar" (ISCED 0-4) 

şi „asistenţii de cercetare-predare" (ISCED 5-6). „Personalul de management, controlul 

calităţii şi administraţiei" (aşa cum este definit în Manualul OECD) include patru categorii: 

manageri şcolari (directori, directori adjuncţi pentru ISCED 0-4), manageri de instituţii 

(preşedinti, rectori, prorectori, decani, cancelari, şef de catedră pentru ISCED 5-6), personal 



9 

 

administrativ şcolar (receptionişti, secretari, tehnicieni, bibliotecari la nivelul ISCED 0-4) şi 

personal administrativ universitar (programatori, analişti de sistem, contabili, jurişti, 

administratori de reţele, manageri de granturi sau de proiecte, persoane de relaţii publice la 

nivelul ISCED 5-6). 

Program educaţional – este un set de activităţi educative organizate pentru a se 

realiza anumite obiective definite în prealabil prin intermediul unor sarcini concrete de 

învăţare (această definiţie este folosită în sistemul ISCED, la care SNIE se raportează în mod 

sistematic). 

Ţinte concrete („benchmarks") – reprezintă performanţele efective sau nivelul pe o 

scară de variaţie. Dacă indicatorii reprezintă informaţii relevante pentru starea de funcţionare 

a sistemului sau a anumitor componente ale acestuia, ţintele concrete desemnează valorile 

precise pe care indicatorii le pot avea la un moment dat. Ţintele sunt expresia parametrică a 

indicatorilor. De exemplu, indicatorul „diminuarea numărului de persoane cu nivel scăzut al 

competenţelor de bază" , in special citire, matematică şi ştiinţe exacte: „până în 2020, 

procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani cu competenţe scăzute de citire, matematică şi 

ştiinţe exacte  ar trebui să fie mai mic de 15 %. în ţările U.E." (acest exemplu este extras din 

programul Comisiei de implementare a Strategiei de la Lisabona în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale). 

 

   C. Rezumat  

 

 

Planul de acţiune al şcolii constituie un document de planificare strategică a ofertei de 

formare profesională pentru învăţământul profesional şi tehnic al Liceului „Vasile Conta”, în 

perspectiva anului 2023, care este utilizat pentru stabilirea nevoilor de calificare profesională. 

În contextul economiei actuale, în vederea inserţiei profesionale a absolvenţilor noştri 

pe piaţa muncii un rol hotărâtor revine folosirii eficiente a resurselor proprii (materiale şi 

umane) precum şi  parteneriatul cu alte şcoli, cu agenţii relevante şi cu agenţii economici. 

Planul de acţiune al Liceului „Vasile Conta” : 

  contribuie la îndeplinirea priorităţilor locale, a ţintelor şi acţiunilor propuse, cu 

scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi formării oferite de şcoală, astfel încât 

acestea să corespundă cerinţelor de pe piaţa muncii şi a celor individuale;  

 îmbunătăţeşte calitatea educaţiei şi a instruirii oferite de şcoală prin îndeplinirea 

programului de reformă pentru ÎPT; 

 contribuie la dezvoltarea parteneriatelor cu alte şcoli, parteneri sociali şi 

organizaţii autorizate în vederea furnizării unor servicii eficiente şi dezvoltării 

reţelelor locale;   

 urmăreşte planificarea strategică a ofertei de şcolarizare contribuind la procesul 

de furnizare a forţei de muncă calificată, corespunzătoare ariilor aflate în proces 

de restructurare şi la continuarea procesului de formare al tinerilor şi adulţilor; 

 are drept scop realizarea  unui plan de şcolarizare după cerere şi ofertă pe piaţa 

muncii şi a unui  plan  operaţional pentru anul şcolar 2020 – 2021, pornind de la 

obiectivele şi priorităţile la nivel regional şi local (PRAI, PLAI). 

Planul operaţional şi acţiunile concrete prevăzute au fost concepute din perspectiva 

contribuţiei acestora la creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoala noastră. 

Din analiza nevoilor realizată pentru învăţământul profesional şi tehnic din judeţul 

Neamţ se impun pentru anii şcolari următori următoarele măsuri: 
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D. Surse de informaţii pentru colectare, analiză şi interpretare date 

1. Consolidarea acţiunilor pentru reducerea abandonului şcolar timpuri (Reducerea ratei 

părăsirii timpurii a şcolii este una din principalele ţinte ale Programului Naţional de 

Reformă 2018 (PNR) - ţintele pentru anul 2020 vizează atingerea unui nivel de 11,3% 

evoluția fiind de 19,1% în 2015, de 18,5% în 2016 şi 18,1% în 2017(date Eurostat). 

2. Promovarea învăţării şi predării de calitat (accentul pe competenţele cheie);  

3. Extinderea oportunităţilor de învăţare non formală şi informală  (recunoaşterea şi 

validarea acestor tipuri de învăţare).  

4. Dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri şi partenerii sociali, prin 

implementarea de proiecte şi programe; 

5. Consilierea individuală a elevilor, care  se concentrează asupra următoarelor 

demersuri:  

  Aplicarea testelor şi chestionarelor în vederea conturării profilului psiho-

socio-profesional al fiecărui elev în parte;  

  Sprijinul elevilor în luarea unor decizii corecte privind cariera;  

  Continuarea studiilor sau alegerea unui loc de muncă ce se pliază pe profilul 

fiecărui elev în parte;  

  Îndrumarea elevilor spre anumite tipuri de şcoli sau profesii;  

  Acordarea de sfaturi cu caracter orientativ prin furnizarea de informaţii şi 

indicaţii cu privire la profilul de studiu şi ramura de activitate profesională în 

care elevul are cele mai mari de şanse de dezvoltare şi afirmare;  

  Realizarea de eseuri despre auto-eficacitate;  

  Discuţii cu privire la relaţiile existente aspiraţii-imagine de sine – preferinţe - 

interese;  

 Analiza priorităţilor, aspiraţiilor, valorilor personale, calităţilor, punctelor 

tari/slabe.  

 Discuţii în vederea creşterii motivaţiei pentru învăţare şi creşterea gradului de 

conştientizare a necesităţii educaţiei pentru adaptarea la viaţa socială şi 

profesională.  

6. creşterea ratei de absolvire şi de transfer profesional; 

7. formarea continuă a cadrelor didactice în concordanţă cu dinamica cerinţelor de pe 

piaţa muncii. 

Condiţiile deosebite de care dispune Liceul „Vasile Conta” Tîrgu-Neamţ, dotările tehnice 

din spaţiile de instruire (săli de clasă, laboratoare, cabinete, sală de sport), participarea 

elevilor la procesele de instruire practică (din cadrul practicii comasate la agenţii economici 

și la școala de aplicație pentru profilul vocațional), eficienţa şi eficacitatea proceselor 

educaţionale desfăşurate, sunt garanția că rezultatele organizării şi desfăşurării activităţilor 

şcolare şi extraşcolare vor fi în conformitate cu principiile calităţii educaţiei. 

 

 

 

 

Contextul:  

 documentele de înfiinţare ale şcolii;  

 documentele de proiectare ale activităţii şcolii; 

 documente de analiză ale activităţii şcolii; 

 documente de prezentare şi promovare a şcolii;  

 site-ul de prezentare a şcolii. 
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Mediul extern:  

 Raportul de ţară al României pentru 2018 elaborat de către Comisia Europeană 

(Bruxelles, 07.03.2018);  

 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-

2020;  

 Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieţii 2015-2020;  

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România;  

 Programul naţional de reformă 2018;  

 Programul de guvernare 2017-2020:  

 Raport MEN privind starea învăţământului preuniversitar din Romănia 2017;  

 ISE Raport privind starea învăţământului preuniversitar din România 2015;  

 RAPORT ANUAL 2018-2019 privind STAREA ŞI CALITATEA 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR NEAMȚ ; 

 Planul managerial al IŞJ Neamț 2019-2020;  

 PLANUL REGIONAL DE ACȚIUNE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 2016-2025 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, document realizat în proiectul: „Cadrul 

strategic pentru infrastructura educaţională şi sprijin în planificarea strategică 

a educaţiei şi formării profesionale –INFRAED” (Proiect selectat în cadrul 

Programului Operaţional Capacitate Administrativă cofinanţat de Uniunea 

Europeană, din Fondul Social European);  

 PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT (PLAI) JUDEŢ 

NEAMT 2018; 

 Strategia „Europa 2020”;  

 Acordul de parteneriat 2014-2020 dintre Comisia Europeană şi România;  

 Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Est 2014-2020;  

 Raportul de activitate pe 2018 al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă (ANOFM);  

 Raportul de activitate pentru anul 2018 al Primăriei Tîrgu Neamț;  

 datele furnizate şi publicate în februarie 2015 de către Institutul Naţional de 

Statistică pentru Regiunea Nord-Est România;  

 Anuarul Statistic al României 2017;  

 Strategia Natională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020;  

 consultanţă de specialitate CNDÎPT – discuţii, întâlniri de lucru;  

 documente ARACIP.  

 

Mediul intern:  

 analize statistice ale sondajelor şi chestionarelor aplicate;  

 rapoarte detaliate ale responsabililor de catedre;  

 dosarele catedrelor, ariilor curriculare şi comisiei diriginţilor;  

 portofolii ale tuturor cadrelor didactice;  

 date şi statistici ale şcolii;  

 documente de analiză şi rapoarte ale activităţii ariilor curriculare, comisiilor 

metodice şi comisiilor pe probleme, ale departamentelor şi rapoarte ale Consiliului 

de Administraţie şi echipei manageriale;  
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 Planuri de îmbunătăţire, Programe de pregătire suplimentară remedială, pentru 

bacalaureat sau performanţă şcolară;  

 rapoarte scrise ale ISJ Neamț întocmite în urma inspecţiilor frontale, speciale 

sau/şi tematice;  

 rezultate ale elevilor în principal, în ultimii trei ani şcolari;  

 raportul activităţilor desfăşurate în săptămâna „Şcoala Altfel”;  

 rapoarte ale coordonatorului de proiecte şi programe educative şi ale 

coordonatorului de programe europene şi ale consilierului şcolar;  

 rapoarte administrative, financiare şi contabile;  

 înregistrări şi fişe de personal;  

 rezultatele autoevaluării anuale privind calitatea în învăţământ (2018-2019).  

 

Planul operaţional  

 Planul de şcolarizare pentru anul 2019-2020;  

 Planul operaţional al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 2019-2020; 

 Planurile operaţionale pentru prevenirea şi reducerea absenteismului şi a violenţei în 
mediul şcolar pentru 2019-2020; 

 Planurile de activitate anuale ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului 

Profesoral, ale consiliului Elevilor, ale ariilor curriculare, catedrelor, comisiei 

diriginţilor, al coordonatorului de proiecte şi programe educative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

1. CONTEXTUL 
 

1.1. Formularea  scopului/viziunii si a misiunii  

 

       

  Viziunea şcolii: Liceul „Vasile Conta” Tîrgu-Neamţ îşi propune formarea şi 

dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, de inovare, de asumare a valorilor 

democratice ale tuturor beneficiarilor educaţiei, prin promovarea unui dialog deschis şi 

permanent  cu partenerii sociali şi educaţionali.  

Pentru noi, educaţia fiecărui elev CONTEAZĂ!  

 

Misiunea şcolii: Liceul „Vasile Conta” Tîrgu-Neamţ este un furnizor de educaţie 

tehnologică în profilul Servicii, calificarea profesională Tehnician în activităţi economice, 

profilul Comerț, calificarea profesională, Tehnician în achiziții și contractări, profilul 

vocațional, calificarea profesională Educator-învățător,care se proiectează în comunitate ca o 

sursă de antreprenori de top, cu o personalitate integră. 

Misiunea şcolii, în perspectiva anilor  2018-2023, urmăreşte realizarea la un înalt 

nivel de calitate a educaţiei şi instruirii în domenii specifice educaţiei tehnologice și 

vocaționale în contextul actual naţional şi european, răspunzând necesitãţii de dezvoltare 

personalã, cetãţenie activã şi coeziune socialã a individului, având ca set de valori:  

 Responsabilitate;  

 Colegialitate; 

 Demnitate; 

 Toleranţă;  

 Încredere; 

 Integritate; 

 Onestitate; 

 Socială;  

 Ecologică; 

 autocunoaștere-autoeducație;  

 implicare personală; 

 lucru în echipă; 

 altruism; 

 empatie; 

 creativitate și adaptabilitate profesională și socială. 

Paralel cu activităţile desfăşurate cu elevii se derulează şi acţiunile realizate pentru 

perfecţionarea permanentă a colectivului profesoral, atragerea părinţilor şi a comunităţii spre 

şcoală, având în vedere noile provocări ale societăţii deschise, globalizate: concurenţă, 

autonomie administrativă şi piaţa muncii, prin adaptarea permanentă a ofertei educaţionale. 

 

1.2. Simboluri  

 

 imnul liceului (în anexă) 

 uniforma liceului; 

 sigla Liceul „Vasile Conta” Tîrgu-Neamţ.  
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 1.3. Ceremonii 

 Festivităţile de deschidere şi închidere a anului şcolar; 

 Primirea într-un cadru festiv a cadrelor didactice nou venite in şcoală; 

 Sărbătorirea zilelor liceului în cadrul unor activităţi comune, implicând elevii, cadre 

didactice şi părinţi; 

 Cursuri festive pentru absolvenţii de gimnaziu şi liceu; 

 Premierea olimpicilor şi a elevilor care au câştigat concursuri şcolare; 

 Premierea cadrelor didactice care au pregătit elevii cu rezultate la olimpiade şi alte 

concursuri şcolare. 

1.4. Profilul  actual  al şcolii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Date de identificare ale unității școlare 

 

Denumire instituţie  Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț  

Sigla  

 

 

Tip instituţie  
Unitate de învăţământ preuniversitar 

din sistemul de stat  

Filieră/Profil  
Tehnologică/ Economic, 

Vocațional/Pedagogic 

Adresă  
Str. Slt. Radu Teoharie, nr. 3, Tîrgu 

Neamț, judeţ Neamț, 615200 

Telefon/Fax  0233791228 

E-mail/web  
liceulvasileconta@yahoo.ro 

http://liceulvasileconta.ro 

  

 

mailto:liceulvasileconta@yahoo.ro
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1.4.2.   Cadrul geografic şi cultural  

 

ORAŞUL TÂRGU-NEAMŢ.  
Toponimul Neamţ este menţionat prima dată în lista rusă de oraşe valahe, adică 

româneşti, întocmită între anii 1387 şi 1392. Ulterior, regele Ungariei, Sigismund de 

Luxemburg, a folosit acest toponim într-un act emis în 2 februarie 1395, cu ocazia unei 

incursiuni în Moldova, urmată de o luptă la Ghindăoani, unde a fost învins de Domnul Ştefan 

I. La 7 ianuarie 1403, toponimul Neamţ apare într-un document al cancelariei Moldovei, unde 

domnul țării, Alexandru cel Bun, menționa pe boierul pan Sandru de la Neamț ca făcând 

parte din sfatul domnesc. Târgu - Neamț este o așezare urbana tipic subcarpatică.  

Poziția sa la contactul dintre zona montană și cea de deal și de podis a determinat 

fizionomia și dezvoltarea orașului, cu caracteristici specifice. Din punct de vedere geografic, 

este situat în partea central - estică a României, în depresiunea Neamțului (Ozana - Topolița), 

pe cursul mijlociu al râului Neamț, la o altitudine medie de cca. 365 m, marcând locul de 

intersecție al coordonatelor 47As21' latitudine N și 26As21' longitudine E. 

Pe harta județului Neamț, orașul este situat în partea de nord-est, la o intersecție de 

drumuri mari, circulate, de mare importanță economicaă și turistică. Această așezare a fost 

favorizată de următoarele condiții: existența unui relief neted de luncă și terase sau cu pante 

domoale, pe care eroziunea nu s-a putut dezvolta, care a permis apariția și evoluția orașului, 

dezvoltarea căilor de comunicație și practicarea culturii plantelor. 

Cetatea Neamţului, se numără printre 

principalele monumente medievale ale țării 

noastre, ea fiind situată în vecinatatea celui 

mai înalt vârf al Culmii Pleșului. Pe timpuri, 

Cetatea Neamțului stătea de veghe pe văile 

Moldovei și ale Siretului, cât și pe calea de 

acces spre Transilvania. 

Cetatea Neamț a devenit una dintre 

principalele cetăți ale Țării Moldovei, datorită 

numeroaselor lucrări de întărire din timpul 

domniei lui Ștefan cel Mare (ex: sanț de 

apărare prevăzut cu bastioane, căi de acces ce 

nu permiteau mașinilor de luptă să intre, 

ziduri foarte înalte). 

Odată cu începutul secolului XVIII și 

până la începutul secolului XIX importanța Cetății Neamț începe să scadă, odată cu scăderea 

puterii instituției domniei. 

Cetatea Neamț a devenit monument istoric în anul 1866. Pentru conservarea și 

păstrarea cetății în condiții cât mai bune au fost efectuate lucrări de reconsolidare (1968-

1972), lucrări ce au fost conduse de arhitectul Ștefan Balș. 

Cetatea Neamț rămâne una dintre principalele atracții turistice din județul Neamt 

datorită măreției acesteia, ea reprezentând una dintre obiectivele de vizitat atunci când te afli 

în zona Târgu-Neamț. 

Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț  
Muzeul ca instituție a luat ființă în anul 1957 cu ocazia aniversării a 500 ani de când 

Ștefan cel Mare a urcat pe tronul Moldovei. De-a lungul timpului muzeul de istorie și 

etnografie din Târgu Neamț a funcționat în mai multe locații, dar din anul 1978 a fost mutat 

în clădirea în care funcționează și astăzi. Clădirea muzeului este monument de arhitectură și a 

fost construită între anii 1852-1853.  

http://www.neamtvirtual.ro/
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Funcționând  inițial ca Școala Domnească, 

putem aminti că, în această clădire au învățat Ion 

Creangă (marele povestitor), Vasile Conta 

(filosof), Alexandru Lambrior  (lingvist şi 

folclorist), Mihai Busuioc supranumit Domnu 

Trandafir, profesorul lui Mihail Sadoveanu), 

conduși spre luminș de profesorul Isaia 

Teodorescu, rămas în literatura română drept Popa 

Duhu. 

Expoziția permanentă a muzeului cuprinde 

obiecte descoperite în urma săpăturilor arheologice desfășurate între anii 1939 – 1963. Forma 

actuală a expoziției de la muzeul de istorie și etnografie din Târgu Neamț a fost stabilită între 

anii 1986-1987 când expoziția de bază a muzeului a fost reorganizată complet. Aceasta 

prezintă o sinteză a bogăției istoriei medievale a orașului Târgu Neamț dar și a meșteșugurilor 

tradiționale din Depresiunea Neamț, pornind de la tors și tesut până la prelucrarea produselor 

agricole, a lemnului, metalelor și a ceramicii. 

Monumentul Eroilor din Târgu Neamț este 

un monument dedicat corpului de Vânători de Munte 

ai Armatei Române și eroilor Primului Război 

Mondial. Monumentul este situat în partea de nord-est 

a orașului, pe terasa creată în mod artificial în anul 

1936, pe Culmea Pleșului. Orașul a fost ales pentru 

construcția acestui edificiu datorită faptului că aici, în 

1916-1917, a fost fondat primul corp de Vânători de 

Munte de către regele Carol al II-lea.  

Aflată la o altitudine de 491 de metri, cu 

aproape 100 de metri deasupra orașului, construcția 

poate fi remarcată cu ușurință de la depărtare. 

Monumentul-mausoleu a fost inaugurat la 29 

iunie 1939, în cadrul unei ceremonii solemne la care a 

participat regele Carol al II-lea, prim-ministrul 

Armand Călinescu, precum și numeroși generali, 

ofițeri superiori ai corpului de armată al vânătorilor de 

munte și oficialități ale județului Neamț. 

Muzeul Memorial Ion Creangă Casa în care 

astazi functionează muzeul a fost construită în 1830 de către Petrea Ciubotariul, bunicul 

marelui povestitor. Aceasta a fost amenajată ca muzeu în anul 1951. Devenită unul dintre cele 

mai vizitate muzee memoriale, Muzeul Memorial Ion Creangă reprezintă, dincolo de 

semnificaţia sa istorico-literară şi sentimentală, un produs cert al arhitecturii populare 

specifice perioadei şi ariei etno-culturale în 

care se încadrează.  

Exponatele prezentate sunt 

caracterizate de simplitatea, bunul simţ şi 

modestia proprie ţăranului moldovean, 

generând un puternic sentiment de pioşenie, 

nu numai pentru ceea ce reprezintă ele faţă 

de amintirea lui Ion Creangă, ci pentru că 

ele sunt mărturii autentice ale tradiţiei 

populare a locuitorilor din această parte a 

ţării.  

http://www.viziteazaneamt.ro/2009/09/casa-memoriala-ion-creanga-humulesti-tg-neamt/
http://www.viziteazaneamt.ro/2009/09/casa-memoriala-ion-creanga-humulesti-tg-neamt/
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A2n%C4%83tori_de_Munte&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Armata_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
http://ro.wikipedia.org/wiki/1936
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Culmea_Ple%C8%99ului&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1916
http://ro.wikipedia.org/wiki/1917
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A2n%C4%83tori_de_Munte&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A2n%C4%83tori_de_Munte&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_al_II-lea_al_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/29_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/29_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1939
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_al_II-lea_al_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Armand_C%C4%83linescu
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 Casa memorială Veronica Micle a fost 

construită în prima jumătate a secolului al XIX-

lea din lemn şi cărămidă, în cel mai autentic stil 

românesc, cu tindă şi trei încăperi la stradă, casa a 

fost lăsată în posesia Veronicăi Micle ca zestre şi 

moştenire de la părinţii săi.  

În anul 1886 casa este donată Mănăstirii 

Văratic, fiind folosită de maicile care primeau 

îngrijire la Spitalul din Târgu Neamţ.  

După ce a trecut prin mâinile mai multor 

proprietari, imobilul a fost declarat monument 

istoric, la iniţiativa lui Constantin. Matasă, iar din 1982 a intrat în administrarea Complexului 

Muzeal Judeţean Neamţ. Este refăcută după planul originar şi amenajată ca muzeu memorial, 

fiind deschisă publicului începând cu anul 1984. În 1998 este amplasat un bust al poetei, 

realizat din bronz de către sculptorul Popa Damian-Ioan.  

Expoziţia permanentă existentă aici prezintă momente din viaţa şi creaţia poetică a 

Veronicăi Micle (fotocopii, manuscrise, cărţi, obiecte personale care au aparţinut poetei etc.).  

 

1.4.3.  Scurt istoric 

  

           Liceul „Vasile Conta” este situat în orașul Târgu Neamţ, pe strada Slt. Radu Teoharie, 

nr. 3.  

Înființat cu 15 ani în urmă, pe structura Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 1 „Vasile Conta” 

din Târgu Neamţ, desprinsă în 1997, din fosta Şcoală nr. 2, continuatoare, la rândul ei, a 

fostei Şcoli Domneşti (înfiinţată în 1852), unde a învăţat Vasile Conta, viitoare personalitate 

marcantă a vieţii culturale româneşt. Datorită dezvoltării sectorului serviciilor și al celui 

comercial din zona Neamțului, s-a impus, ca o prioritate locală, dezvoltarea unor specializari 

preuniversitare adaptate pieței muncii. Astfel, în anul școlar 2006-2007 se înființează primele 

clase ale unității de învățământ liceal, având ca specializare unică, de nivelul 3 din domeniul 

serviciilor, „Tehnician în activități economice”. Liceul Tehnologic „Vasile Conta” din oraşul 

Târgu Neamţ, a primit autorizarea de funcţionare provizorie prin ordinul MECT nr. 952 din 

04.05.2007.  

Liceul „Vasile Conta” are ca structură subordonată Gradinița cu Program Prelungit nr. 

1, situată în strada Panazol, nr. 2 iar în perioada 2006-2010, a fost afiliată și Gradinița nr. 2. 

Ziua de 15 Noiembrie, ziua de naştere a marelui filosof Vasile Conta, este declarată 

“Ziua liceului” şi este sărbătorită în fiecare an. 

  Conducerea școlii, alături de părinții elevilor, a fost preocupată constant, după 

înființarea liceului, în a oferi absolvenților din propriul gimaziu posibilitatea de a rămâne în 

școală, autorizand și profilul real, în anul 2008. Un an mai târziu se înființează și prima clasă 

cu profilul real, specializarea matematică-informatică. De fapt a fost și singurul an în care au 

fost aprobate de ISJ Neamț clase care nu aveau legatură directă cu profilul și specializările de 

bază ale unităților școlare. Odată cu anul școlar 2014-2015, a fost înființat și profilul 

pedagogic, filieră vocațională, specializarea învățător-educator, prin autorizația de 

funcționarea provizorie OMEN 4473/01.09.2014, iar cu anul școlar 2018-2019 și 

specializarea tehnician în achiziții și contractări, profilul servicii, filiera economica prin 

autorizarea provizorie, OMEN  3609/24.04.2018. 

  Oferta educaţională a Liceului ,,Vasile Conta”, Tg.Neamț este gândită a fi în măsură 

să formeze tineri cu înaltă ţinută morală, toleranţi, cu respect faţă de valorile democraţiei, cu 

http://www.neamt.ro/Info_utile/Manastiri/M-rea_Varatec.htm
http://www.neamt.ro/Info_utile/Manastiri/M-rea_Varatec.htm
http://www.neamt.ro/cmj/matasa/index.html
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spirit antreprenorial dezvoltat, cu abilităţi şi aptitudini care să le asigure succesul social și 

profesional. De asemenea, urmăreşte ca absolventul de liceu să fie capabil să-şi continue 

studiile într-o instituţie de învăţământ superior adecvată capacităţilor şi aspiraţiilor lui 

personale, sau integrării pe piața muncii. Astfel, se oferă șansa fiecăruia de a se integra activ 

şi responsabil într-o societate aflată în continuă schimbare, de a fi competitiv din punct de 

vedere profesional şi social, în conformitate cu statutul de cetăţean european. 

  Dezvoltarea bazei materiale a fost o prioritate a școlii, întrucât trecerea de la nivelul 

de școală generală spre cel de liceu a obligat conducerea școlii, alaturi de administrația locală 

și partenerii sociali, să investească în realizarea de cabinete de specialitate și achiziția de 

material didactic. În aceeași măsură s-a vizat și utilizarea eficientă a spațiilor școlare, printr-o 

planificare riguroasă a întregului proces educațional.  

  Preocuparea pentru obținerea de performanțe școlare este temeiul de la care corpul 

profesoral pornește întregul demers educațional. Rezultatele remarcabile ale elevilor la 

olimpiadele de limba și literatura română, matematică, fizică, chimie, geografie, istorie, 

biologie, tehnologii, religie, la nivel județean și regional, la competițiile profesionale: 

„Business Plan” și „Firma de exercițiu”, atestă munca susținută realizată în școală. 

  Titlul de laureat național, obținut la Concursul Național de Reviste școlare, în vara 

anului 2012, de revista școlii „Contează!”, a poziționat Liceul  „Vasile Conta” din Tg.Neamț 

alaturi de unități școlare de prestigiu din țară, oferind elevilor coordonatori, șansa unor 

schimburi de experiență alături de jurnaliști cu notorietate publică din țară, la Tabara pentru 

elevi de la Muncel, județul Iași. 

  Activitatea extrașcolară este bine delimitată in peisajul educațional al școlii noastre. 

Vizitele la intreprinderi (SC Agrana SA Roman, SC Evadix SRL Piatra Neamț, SC Rifil SA 

Săvinești, SC Mecanica Ceahlău SA Piatra Neamț etc.), la instituții publice naționale 

(Parlamentul României, Bursa de Valori București, Televiziunea Română, Antena 3, Banca 

Națională a României etc.), la universități partenere (Universitatea „Gh. Asachi” Iași, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău reprezintă oportunități pentru elevii noștri și 

intrumente de promovare pentru potențialii consumatori de servicii educaționale din zonă.   

  Simpozionul Național „Ars oeconomica” aflat la a VII-a ediție reprezintă un vector 

educațional important pentru elevii și partenerii școlii, ocazie cu care a fost publicat și 

volumul care cuprinde lucrările premiate ale elevilor și profesorilor participanți, din peste 20 

de școli din țară. 

            Simpozionul Regional cu participare internaţională „Anticomunism şi represiune 

comunistă.1945-1989” aflat la a IV-a ediție reprezintă un vector educațional important 

pentru elevii și partenerii școlii, ocazie cu care a fost publicat și volumul care cuprinde 

lucrările premiate ale elevilor și profesorilor participanți, din peste 15 de școli din țară si 

Republica Moldova. 

  Managementul calității vizează, în perioada următoare, transparentizarea informațiilor 

de interes public cu privire la programele de studii, certificatele și diplomele obținute la 

finalizarea procesului educațional, creșterea rolului Asociației Părinților Pro Parentes și 

Consiliului Școlar al Elevilor în eficientizarea procesului de elaborare al deciziilor privind 

activitatea educațională din școală.  
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1.4.4.  Exigenţele calificărilor oferite  

 

Pentru implementarea scopului propus prin Planul de Acţiune al Şcolii, colectivul 

didactic sub îndrumarea Consiliului de administraţie al şcolii, al comunităţii locale şi  al  

I.S.J. Neamţ, acordă o atenţie deosebită promovării  calificărilor cerute de piaţa muncii, 

conform PLAI şi PRAI, încă de la selectarea elevilor fiecărei promoţii.  

          Formarea elevilor este permanent în atenţia colectivului didactic, astfel încât după 

examenele finale, un număr cât mai mare de absolvenţi să fie integraţi în producţie sau în 

procesul educativ superior, urmărindu-se dezvoltarea competenţelor cheie, a competentelor 

tehnice generele şi de specialitate. 
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2. OFERTA EDUCAŢIONALĂ  

 

 

  2.1. Planul de şcolarizare 2020-2021 

 

 

 

Învăţământ preşcolar 
11 grupe: 10 program prelungit :  1 cu 

program  normal 

Învăţământ primar 15 clase:    

Învăţământ gimnazial 11 clase 

Învăţământ liceal  
13 clase  : 4 clase pedagogic ; 5 clase 

economic; 2 clase servicii și 2 clasă tehnic 

 

 

Detalierea ofertei şcolare pe niveluri de învăţământ 

 

Clasa Numar clase  Profil 

a XII-a 2 clase profil economic 

1 clasă profil pedagogic 

a XI-a 2 clase profil economic 

1 clasă profil pedagogic 

a X-a 2 clase profil economic 

1 clasă profil pedagogic 

1 clasă Profil tehnic 

a IX-a 

 

1 clase profil economic 

1 clasă profil pedagogic 

1 clasă profil tehnic 

a VIII-a 2 clase  

a VII-a 3 clase  

a VI-a 3 clase  

a V-a 3 clase  

a IV-a 3 clase  

a III-a 3 clase  

a II-a 3 clase  

a I-a   3 clase  

pregătitoare 3 clase  

preşcolari 11 grupe 10 grupe cu program prelungit 

 1 grupe cu program normal 

 

 

 



21 

 

2.1.1.   Schema orară – preșcolar 

 

Grădiniţa cu program prelungit  

Grupa: Mică  

Locul activităţii 

în programul 

zilnic 

Categoria de activitate 

Nr. de activităţi 

pe nivel de 

vârstă 

Extinderi 

Dimineaţa   Educarea limbajului 1  

 

Dimineaţa 

 Activităţi matematice 

 Cunoaşterea mediului 

1 

1 
 

 

Dimineaţa 

 Educaţie pentru societate 

 Activităţi practice 

- 

1 
 

 

Dimineaţa 

 Educaţie muzicală 

 Educaţie plastică 

1 

1 
 

Dimineaţa  Educaţie fizică 1  

Dimineaţa  Opţionale -  

Dimineaţa 
 Activităti alese, jocuri şi alte 

activităţi desfăşurate cu copiii 
17  

După-amiaza  Activităţi recreative şi de relaxare 10  

După-amiaza 
 Activităţi  de dezoltare şi exersare a 

aptitudinilor individulale 
15  

După-amiaza  Activităti recuperatorii -  

TOTAL 49  

 

 

Grădiniţa cu program prelungit  

Grupa: Mijlocie 

Locul activităţii 

în programul 

zilnic 

Categoria de activitate 

Nr. de activităţi 

pe nivel de 

vârstă 

Extinderi 

Dimineaţa   Educarea limbajului 1 - 

Dimineaţa  Activităţi matematice 

 Cunoaşterea mediului 

1 

1 

- 

Dimineaţa  Educaţie pentru societate 

 Activităţi practice 

1 

1 

- 

Dimineaţa  Educaţie muzicală 

 Educaţie plastică 

1 

1 

- 

Dimineaţa  Educaţie fizică 1 - 

Dimineaţa  Opţionale 1  

Dimineaţa  Activităti alese, jocuri şi alte 

activităţi desfăşurate cu copiii 

14 - 

După-amiaza  Activităţi recreative şi de relaxare 5 - 

După-amiaza  Activităţi  de dezoltare şi exersare a 

aptitudinilor individulale 

15 - 

După-amiaza  Activităti recuperatorii 5 - 

TOTAL 51 - 
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Grădiniţa cu program prelungit  

Grupa: Mare  

Locul activităţii 

în programul 

zilnic 

Categoria de activitate 

Nr. de activităţi 

pe nivel de 

vârstă 

Extinderi 

Dimineaţa   Educarea limbajului 2 - 

Dimineaţa  Activităţi matematice 

 Cunoaşterea mediului 

2 

1 

- 

Dimineaţa  Educaţie pentru societate 

 Activităţi practice 

1 

1 

- 

Dimineaţa  Educaţie muzicală 

 Educaţie plastică 

1 

1 

- 

Dimineaţa  Educaţie fizică 1 - 

Dimineaţa  Opţionale 2  

Dimineaţa  Activităti alese, jocuri şi alte 

activităţi desfăşurate cu copiii 

14 - 

După-amiaza  Activităţi recreative şi de relaxare 5 - 

După-amiaza  Activităţi  de dezoltare şi exersare a 

aptitudinilor individulale 

15 - 

După-amiaza  Activităti recuperatorii 5 - 

TOTAL 51 - 

 

 

Grădiniţa cu program normal 

Grupa: Mare - program normal 

Locul activităţii 

în programul 

zilnic 

Categoria de activitate 

Nr. de activităţi 

pe nivel de 

vârstă 

Extinderi 

Dimineaţa   Educarea limbajului 1 - 

Dimineaţa  Activităţi matematice 

 Cunoaşterea mediului 

1 

1 

- 

Dimineaţa  Educaţie pentru societate 

 Activităţi practice 

- 

1 

- 

Dimineaţa  Educaţie muzicală 

 Educaţie plastică 

1 

1 

- 

Dimineaţa  Educaţie fizică 1 - 

Dimineaţa  Opţionale 1  

Dimineaţa  Activităti alese, jocuri şi alte 

activităţi desfăşurate cu copiii 

17 - 

TOTAL 25 - 
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2.1.2. Schema orară - clasa  pregătitoare  

 

Nr. 

Crt. 

 

ARIA CURRICULARĂ / 

DISCIPLINA 

Nr. ore 

conform 

planului 

cadru 

 

T.C. 

Curriculum la 

decizia şcolii 
 

Nr.ore 

total C.A.  C.E.  CDS 

I LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 6  - - 6 

Comunicare în limba română 5 5  - - 5 

Limba moderna   1 1 - - - 1 

II OM  ŞI  SOCIETATE 1 1    1 

Educaţie pentru societate           - - - - - - 

Religie 1 1 - - - 1 

Opţionale - - - - - - 

III MATEMATICĂ  ŞI  ŞTIINŢE  

ALE  NATURII 

4 4  - - 4 

Matematică  şi  explorarea  

mediului 

3 3  - - 3 

Stiinte ale naturii 1 1 - - - 1 

IV EDUCATIE FIZICA, SPORT 

SI SANATATE 

2 2    2 

Educatie fizica 2 2 - - - 2 

Joc si miscare - - - - - - 

V ARTE 2 2 - - - 2 

Muzica si miscare 2 2 - - - 2 

VI TEHNOLOGII 2 2 - - - 2 

Arte vizuale si abilitati practice 2 2 - - - 2 

CONSILIERE SI ORIENTARE 2 2 - - - 2 

Dezvoltare personala 2 2 - - - 2 

Nr. total de ore in trunchiul 

comun 

19 19 - - - 19 

Curriculum la decizia scolii 0-1 - - - 0-1 0-1 

Nr. minim de ore pe săptămână 19 19    19 

 Nr. maxim de ore pe săptămână 20     20 

 Total nr. ore la clasă 20     20 
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Clasele  CP-IV 

2.1.3.   Schema orară - primar 

   

 

 

ARIA CURRICULARĂ 

I 

A 

I 

B 

I 

C 

  II 

A 

II 

B 

II 

C 

III 

A 

III 

B 

III 

C 

IV 

A 

IV 

B 

IV 

C 

I. LIMBĂ ŞI 

COMUNICARE 
            

Lb. română 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 

Lb. modernă 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

II. MATEMATICĂ ŞI 

ŞTIINŢE ALE NATURII 
            

Matematică 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ştiinţele naturii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

III. OM ŞI SOCIETATE             

Educaţie civică - - - - - - 1 1 1 1 1 1 

Istorie - - - - - - - - - 1 1 1 

Geografie - - - - - - - - - 1 1 1 

Religie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IV. ARTE             

Muzica si miscare 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

V. EDUCAŢIE FIZICĂ, 

SPORT SI SANATATE 
            

Educaţie fizică 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 

Joc si miscare - - - - - - 1 1 1 1 1 1 

VI. TEHNOLOGII             

Arte vizuale si abilitati 

practice 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

VII. CONSILIERE ŞI 

ORIENTARE 
            

Dezvoltare personala 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 

Discipline opţionale 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

TOTAL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 
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Clasele  V-VI 

2.1.4.   Schema orară – gimnazial  

 
ARIA CURRICULARĂ V A V B V C VI A VI B 

 

VI B 

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 

Lb. română 4 4 4 4 4 4 

Lb. franceză 2 2 2 2 2 2 

Lb. engleză 2 2 2 2 2 2 

Optional  0-2 0-2 0-2 0-2 02- 02- 

II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE 

NATURII 
5-7 5-7 5-7 8-10 8-10 8-10 

Matematică 4 4 4 4 4 4 

Fizică  - - - 2 2 2 

Chimie - - - - - - 

Biologie 1 1 1 2 2 2 

Optional  0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

III. OM ŞI SOCIETATE 5-7 5-7 5-7 4-6 4-6 4-6 

Educatie sociala 1 1 1 1 1 1 

Istorie 2 2 2 1 1 1 

Geografie 1 1 1 1 1 1 

Religie 1 1 1 1 1 1 

Optional  0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

IV. ARTE 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

Educaţie plastică 1 1 1 1 1 1 

Educaţie muzicală 1 1 1 1 1 1 

Optional  0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

V. EDUCAŢIE FIZICĂ,  SPORT ŞI 

SPORT 
2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

Educaţie fizică 2 2 2 2 2 2 

Optional  0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

VI. EDUCAŢIE      

 TEHNOLOGICĂ 
2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

Educaţie tehnologică 1 1 1 1 1 1 

Informatica si TIC 1 1 1 1 1 1 

Optional  0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

Consiliere şi dezvoltare personala 1 1 1 1 1 1 

Discipline opţionale 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Optionale integrate la nivelul mai 

multor arii curriculare 
1 1 1 1 1 1 

Numar total ore in TC 25 25 25 27 27 27 

Numar total ore in CDS 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

Nr. Minim-maxim de ore pe saptamana 26-28 26-28 26-28 28-30 28-30 28-30 

TOTAL 26-28 26-28 26-28 28-30 28-30 28-30 
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Clasele  VII-VIII 

 

 

 

ARIA CURRICULARĂ VII A VII B VII C VIII A VIII B 

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 9-11 9-11 9-11 9-10 9-10 

Lb. română 4 4 4 4 4 

Lb. franceză 2 2 2 2 2 

Lb. engleză 2 2 2 2 2 

Elemente de limbă latină și de cultură 

romanică 
1 1 1 - - 

Opțional 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE 

NATURII 
10-12 10-12 10-12 9-11 9-11 

Matematică 4 4 4 4 4 

Fizică  2 2 2 2 2 

Chimie 2 2 2 2 2 

Biologie 2 2 2 1 1 

Opțional 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

III. OM ŞI SOCIETATE 4-6 4-6 4-6 6-8 6-8 

Educație socială 1 1 1 1 1 

Istorie 1 1 1 2 2 

Geografie 1 1 1 2 2 

Religie 1 1 1 1 1 

Opțional 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

IV. ARTE 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

Educaţie plastică 1 1 1 1 1 

Educaţie muzicală 1 1 1 1 1 

Opțional 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

V. EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ȘI 

SĂNĂTATE 
2-4 2-4 2-3 2-3 2-3 

Educaţie fizică 2 2 2 2 2 

Opțional 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

VI. TEHNOLOGII  2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 

Educaţie tehnologică și aplicații practice 1 1 1 1 1 

Informatică și TIC 1 1 1 1 1 

Opțional 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

Consiliere şi dezvoltare personală 1 1 1 1 1 

Opțional 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Opționale integrate la nivelul mai multor 

arii curriculare 
1 1 1 1 1 

Numar total ore in TC 30 30 30 30 30 

Numar total ore in CDS 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

Nr. Minim-maxim de ore pe 

saptamana 
31-33 31-33 31-33 31-34 31-34 
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 2.1.5.  Schema orară – liceal 

 
 

.                                                                LICEU TEHNOLOGIC – PROFIL SERVICII- Ciclulinferior 

 

ARIA CURRICULARĂ / 

Disciplina 

Clasa a IX-a Clasa a X-a 

TC CD CDL 

Nr. 

Ore/

sapt 

Nr. 

Sapt. 

Nr. 

ore/an 

şcolar 

TC CD 
CD

L 

Nr. 

Ore/

sapt 

Nr. 

Sapt

. 

Nr. 

ore/an 

şcolar 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 -  

30 36 

216 6 -  

30 35 

210 

Limba şi literatura română 3 -  

 

3 -  

 Limba modernă 1 2 -  2 -  

Limba modernă 2 2 -  1 -  

MATEMATICĂ ŞI 

ŞTIINŢE 

ALE NATURII 

6 2  288 6 1  245 

Matematică 2 1  

 

2 1  

 
Fizică 2 -  2 -  

Chimie 1 1  2 -  

Biologie 1 -  1 -  

OM ŞI SOCIETATE 4 -  144  -  140 

Istorie 1 -  

 

 1  

 
Geografie 1 -   1  

Socio-umane 1 -   1  

Religie 1 -   1  

ARTE - -  - - -  - 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT  
1 -  36    35 

Educaţie fizică 1 -   1 -   

CONSILIERE ŞI 

ORIENTARE 
- -   - -  - 

TEHNOLOGII 1 9  396 2 10  420 

TIC - -  

 

1 -  

 Cultura de specialitate  - 6  - 5 - 

Educatie antreprenoriala - -  1 -  

Pregătire practică - 3   - 5 -  

Stagii de pregătire practică -  30  3 90   30  3 90 

TOTAL  AN ŞCOLAR     39 1170     38 1140 
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LICEU TEHNOLOGIC – PROFIL SERVICII- Ciclul superior 

 

ARIA CURRICULARĂ / 

Disciplina 

Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

TC CD 
CD

L 

Nr. 

Ore/

sapt 

Nr. 

Sapt. 

Nr. 

ore/an 

şcolar 

TC CD CDL 

Nr. 

Ore/

sapt 

Nr. 

Sapt

. 

Nr. 

ore/an 

şcolar 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - - 

30 33 

231 6 - - 

29 

 

 

31 

 

 

217 

Limba şi literatura română 3 - - 

 

3 - - 

 Limba modernă 1 2 - - 2 - - 

Limba modernă 2 2 - - 1 1 - 

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

ALE NATURII 
3 - - 99 3 - - 93 

Matematică 3 - - 

 

3 - - 

 
Fizică - - -  - - 

Chimie - - -  - - 

Biologie - - -  - - 

OM ŞI SOCIETATE 6 - - 198 6 - - 186 

Istorie 2 - - 

 

1 - - 

 

Geografie 1 - - 2 - - 

Socio-umane(Economie) 2 - -  - - 

Socio-umane(Economie aplicată) - -  2 - - 

Religie 1 - - 1 - - 

ARTE 2 - - 33 - - - 31 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT  1 - - 33 1 - -  

Educaţie fizică 1 - -  1 - -  

CONSILIERE ŞI ORIENTARE - - - - - - -  

TEHNOLOGII - 1 - 549 - - - 
522 

 

TIC 2  - 

 

- 1 - 

 
Cultura de specialitate  - 4 2 - 4 2 

Pregătire practică - 6 - - 5 - 

Stagii de pregătire practică - 30 - - 4 - 30 -  5 

TOTAL  AN ŞCOLAR 561 483 66 - 37 1110 496 491 62  36 1049 
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                                                        LICEU VOCAȚIONAL – PEDAGOGIC-Ciclul inferior 

 

ARIA CURRICULARĂ / 

Disciplina 

Clasa a IX-a Clasa a X-a 

TC CD TC+C

D 

CDS TC CD TC+C

D 

CDS 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 2 8  6 2 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Limba şi literatura română 3 1 4  3 1 4 

Limba modernă 1 2 - 2  2 - 2 

Limba modernă 2 1 1 2  1 1 2 

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

ALE NATURII 

5 - 5  5 - 5 

Matematică 2 - 2  2 - 2 

Fizică 1 - 1  1 - 1 

Chimie 1 - 1  1 - 1 

Biologie 1 - 1  1 - 1 

OM ŞI SOCIETATE 4 3 7  4 3 7 

Istorie 1 - 1  1 - 1 

Geografie 1 - 1  1 - 1 

Socio-umane 1 - 1 

2 

1 - 1 

Discipline psihologice si 

pedagogice 

- 3 3 - 3 3 

Religie 1 - 1 1 - 1 

ARTE - 2 2  - 2 2 

Educaţie muzicală - 1 1  - 1 1 

Educaţie plastică - 1 1  - 1 1 

TEHNOLOGII 2  3 5  3 3 6 

TIC 2 - 2  2 - 2 

Pregătire practică și de specialit. - 3 3  - 3 3 

Educaţie antreprenorială - - -  1 - 1 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT 

1 - 1  1 - 1 

Educaţie fizică 1 - 1  1 - 1 

TOTAL TC/ CD/ CDS 18 10 28 2 19 10 29 2 

TOTAL (TC+CD+CDS) 30 31 
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LICEU VOCAȚIONAL – PEDAGOGIC-Ciclul superior 

 

ARIA CURRICULARĂ / 

Disciplina 

Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

TC CD TC+C

D 

CDS TC CD TC+C

D 

CDS 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6 2 8  6 2 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Limba şi literatura română 3 1 4  3 1 4 

Metodica predării limbii şi 

literaturii române 

- 1 1  - - - 

Limba modernă 1 2 - 2  2 - 2 

Limba modernă 2 1 1 2  2 - 2 

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

ALE NATURII 

2 3 5  2 2 4 

Aritmetică - 1 1  - 1 1 

Matematică 1 - 1  1 - 1 

Metodica predării matematicii - 1 1  - - - 

Ştiinţe ale naturii 1 - 1  1 1 2 

Metodica predării ştiinţelor naturii - 1 1  - - - 

OM ŞI SOCIETATE 4 3 7  4 3 7 

Istorie 1 - 1  1 - 1 

Geografie 1 - 1  1 - 1 

Metodica predării istoriei şi 

geografiei 

- 1 1  - - - 

Socio-umane 1 - 1 

2 

1 - 1 

Discipline psihologice si 

pedagogice 

- 6 6 - 7 7 

Religie 1 - 1 1 - 1 

ARTE - 2 2  - 2 2 

Educaţie muzicală si educaţie 

plastică 

- 1 1  - 2 2 

Metodica predării educaţiei 

muzicale si a educaţiei plastice 

- 1 1  - - - 

TEHNOLOGII 1  - 1  1 - 1 

Tehnologia informatiei si a 

comunicatiilor 

1 - 1  1 - 1 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 1 2  1 - 1 

Educaţie fizică 1 - 1  1 - 1 

Metodica predării educaţiei fizic  1 1  - - -  

TOTAL TC/ CD/ CDS 14 15 29 2 15 12 27 2 

TOTAL (TC+CD+CDS) 31 29 
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LICEU TEHNIC – Electronică-Automatizări  

-Ciclul superior 

 
 

ARIA CURRICULARĂ / 

Disciplina 

Clasa a IX-a Clasa a X-a 

TC CD CDL 

Nr. 

Ore/

sapt 

Nr. 

Sapt. 

Nr. 

ore/an 

şcolar 

TC CD 
CD

L 

Nr. 

Ore/

sapt 

Nr. 

Sapt

. 

Nr. 

ore/an 

şcolar 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 -  

30 36 

216 6 -  

30 35 

210 

Limba şi literatura română 3 -  

 

3 -  

 Limba modernă 1 2 -  2 -  

Limba modernă 2 2 -  1 -  

MATEMATICĂ ŞI 

ŞTIINŢE 

ALE NATURII 

6 2  288 6 1  245 

Matematică 2 1  

 

2 1  

 
Fizică 2 -  2 -  

Chimie 1 1  2 -  

Biologie 1 -  1 -  

OM ŞI SOCIETATE 4 -  144  -  140 

Istorie 1 -  

 

 1  

 
Geografie 1 -   1  

Socio-umane 1 -   1  

Religie 1 -   1  

ARTE - -  - - -  - 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 

SPORT  
1 -  36    35 

Educaţie fizică 1 -   1 -   

CONSILIERE ŞI 

ORIENTARE 
- -   - -  - 

TEHNOLOGII 1 9  396 2 10  420 

TIC - -  

 

1 -  

 Cultura de specialitate  - 6  - 5 - 

Educatie antreprenoriala - -  1 -  

Pregătire practică - 3   - 5 -  

Stagii de pregătire practică -  30  3 90   30  3 90 

TOTAL  AN ŞCOLAR     39 1170     38 1140 
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2.2.4. Invăţământ liceal 

2.2. Lista disciplinelor curriculare la decizia scolii  2020-2021  

            

2.2.1. Invăţământ prescolar 

 

2.2.2. Invăţământ primar 

 

NR. 

NUMELE SI  DISCIPLINA 

DIN CURRICULUM-ului LA 

DECIZIA ŞCOLII 

DISCIPLINA DE BAZA 

DIN CARE DERIVA 
CLASA 

NUME SI PRENUME 

PROFESOR CARE 

PREDA CDS-ul 

SPECIALITATEA 

1.  Matematica distractivă Mat. și științe III A Apostoae 

Lăcrămioara 

Prof. înv. primar 

2.2.3. Invăţământ gimnazial 

 
NR. 

Crt. 

NUMELE SI  DISCIPLINA DIN 

CURRICULUM-ului LA 
DECIZIA ŞCOLII 

DISCIPLINA DE BAZA 

DIN CARE DERIVA 
CLASA 

NUME SI PRENUME 

PROFESOR CARE 
PREDA CDS-ul 

SPECIALITATEA 

1.  Orașului Târgu-Neamț. 

Geografie și cultură 

Geografie  V  A,  Pricopie Elena Geografie 

2.  Lectură și scriere creativă Limbă și comunicare V B, Filip Oana Limba română 

3.  Lectură și scriere creativă Limbă și comunicare V C Lipan Nicoleta Limba română 

4.  Jurnalistică școlară Limbă și comunicare VI A Cristea Daniela Limba română 

5.  Matematică distractivă Matematică VI B, C Lazăr Stelian Matematică-

Fizică 

6.  Jurnalistică școlară Limbă și comunicare VII  A Cristea Daniela Limba română 

7.  Liturghia-trăire eclesială Religie VII B Sandu Marius Religie-Istorie 

8.  Comunicare, negociere și 

rezolvarea conflictelor 

Socio-Umane VII C Carp Ana Socio-umane 

9.  Matematică aplicată Matematică VIII A Stelian Lazăr Matematică 

10.  Nivele de interpretare a 

discursului și abilitățile de 

viață 

Limbă și comunicare VIII B Filip Oana Limba română 

 

     

 
NR. NUMELE SI  DISCIPLINA DIN 

CURRICULUM-ului LA DECIZIA 

ŞCOLII 

DISCIPLINA DE 

BAZA DIN CARE 

DERIVA 

CLASA 

NUME SI PRENUME 

PROFESOR CARE 

PREDA CDL-ul 

SPECIALITATEA 

1.  Complemente de matematică Matematică XII A Baciu Nicoleta Matematică 

2.  Geografia oraşului Târgu 

Neamţ şi a împrejurimilor 

Matematică XII A Nuţu Gheorghe 

Ghiocel 

Geografie 

3.  Complemente de matematică Matematică XI A Baciu Nicoleta Matematică 

4.  Matematică prin joc  X A Ioan Cristina Matematică 

5.  Educație pentru societate Socio-umane   X A Bălan Emanuel Istorie 

6.  Regiunile geografice ale 

Europei 

Geografie X A Nuțu-Gheorghe-

Ghiocel 

Geografie 

7.  Economia și succesul Socio-umane IX A Timofte Lorena Discipline 

economice 

8.  Matematică prin joc Matematică IX A Ioan Cristina Matematică 
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 2.2.5. Invăţământ liceal CDL 
 

 

NR. NUMELE SI  DISCIPLINA DIN 

CURRICULUM-ului LA DECIZIA 

ŞCOLII 

DISCIPLINA DE 

BAZA DIN CARE 

DERIVA 

CLASA 

NUME SI PRENUME 

PROFESOR CARE 

PREDA CDL-ul 

SPECIALITATEA 

1. 

Integrare profesională Tehnologii IX B 

Atudosiei Iuliana 

Ioniche Anisoara 

Timofte Lorena-Elena 

Tehnologii- 

economic 

 

2. Tehnologie aplicată Tehnologii IX C Sauciuc Gheorghe 
Tehnologii-

Tehnic 

 

3. 
Succesul profesional Tehnologii X B, C 

Balan Simona-Elena 

Atudosiei Iuliana 

Timofte Lorena-Elena 

Pintilie Radu Mihail 

Ioniche Anișoara 

Frigare Loredana 

Tehnologii- 

Economic 

 

4. Proiectarea asistată de 

calculator 
Tehnologii X D Sauciuc Gheorghe 

Tehnologii-

Tehnic 

5. Mini compania Tehnologii 
XI A, 

B 

Pintilie Radu Mihail 

 

Tehnologii- 

economic 

 

6. 
Finanțe personale și servicii 

financiare 
Tehnologii 

XII B, 

C, 

Pintilie Radu Mihail 

Bălan Simona-Elena 

Tehnologii- 

economic 

 

 2.3.  Performanţa şcolară  

 

Încheierea cursurilor pe diferite nivele de şcolarizare se face prin examene de 

certificare a competenţelor, Evaluare Națională și Bacalaureat iar în timpul şcolarizării se 

realizează situaţii statistice pe fiecare disciplină/modul. 
 

Clasa Criteriul 
ANUL ŞCOLAR 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 2019-2020 

a IX-a Total şcoală 95,46% 100% 100% 100% 

masculin 97% 100% 100% 100% 

feminin 98, 34% 100% 100% 100% 

urban** 100% 100% 100% 100% 

rural**  95,46% 100% 100% 100% 

a X-a Total şcoală  100% 100% 100% 100% 

masculin  100% 100% 100% 100% 

feminin  100% 100% 100% 100% 

urban**  100% 100% 100% 100% 

rural**  100% 100% 100% 100% 

a XI-a Total şcoală  94,79% 100% 100% 100% 

masculin  98,21% 100% 100% 100% 

feminin  96,79% 100% 100% 100% 

urban**  98% 100% 100% 100% 

rural**  96,79% 100% 100% 100% 

a XII-a 

 
Total şcoală  84,33% 100% 100% 100% 

masculin  84,33% 100% 100% 100% 

feminin  84,33% 100% 100% 100% 

urban**  84,33% 100% 100% 100% 

rural**  84,33% 100% 100% 100% 
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2.3.1.  Rata de promovare la învăţământul primar,  gimnazial, liceal 

 

Rata de promovare se calculează ca raport dintre numărul elevilor promovaţi la sfârşitul 

anului şcolar şi numărul de elevi rămaşi înscrişi la sfârşitul anului şcolar. 

 

 

2.4. Rata de succes 

 

 2.4.1. Evoluţia rezulatelor la examenul de Evaluare naţională 2017-2020 
 

 

 

Nr. elevi 

Înscrişi 

2017-2018 

 

Rezultate obţinute pe tranşe de medii 

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

69 1 17 20 16 13 2 1 0 

 

Nr. elevi 

Înscrişi 

2018-2019 

 

Rezultate obţinute pe tranşe de medii 

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

93 1 25 24 19 17 6 1 0 

 

Nr. elevi 

Înscrişi 

2019-2020 

 

Rezultate obţinute pe tranşe de medii 

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

76 1 28 23 12 5 3 5 0 

 

CRITERIUL 

Anul şcolar 

2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Primar  

G
im

n
a

zi
a

l 

Liceal Primar  

G
im

n
a

zi
a

l 

Liceal Primar  

G
im

n
a

zi
a

l 

Liceal Primar 

G
im

n
a

zi
a

l 

Liceal 

Total şcoală 100 100 93.62 100 100 100 100 90 94,10 100 100 100 

masculin 100 100 94.88 100 100 100 100 90 94,10 100 100 100 

feminin 100 100 94.86 100 100 100 100 90 94,10 100 100 100 

urban* 100 100 95.58 100 100 100 100 90 94,10 100 100 100 

rural* 100 100 94.17 100 100 100 100 90 94,10 100 100 100 
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2.4.2. Evoluţia rezulatelor la examenul de Bacalaureat 2017-2020 

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2017 - 2018 2018-2019 2019-2020 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 B
A

C
A

L
A

U
R

E
A

T
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din care : 110 109 106 

Pe sexe 
masculin 45 43  

                 feminin 65 66  

După mediul 

de rezidenţă 

al elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala 
110 109 106 

din alte localităţi, din 

care: 
- - - 

urban - - - 

                        rural - - - 

Promovaţi la 

examenul de 

bacalaureat 

Total absolvenţi promovaţi, din care 

: 
102 104 104 

Pe sexe 
masculin 40 43  

                 feminin 62 61  

După mediul 

de rezidenţă 

al elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala 
102 104 104 

din alte localităţi, din 

care: 
- - - 

urban 102 104 104 

                        rural -  - 

Ponderea 

absolvenţilor 

promovaţi la 

examenul de 

bacalaureat 

Total absolvenţi promovaţi, din care: 93,58% 95, 41%  

Pe sexe 
 43,12% 41,35%  

                 feminin 56,88% 58,65%  

După mediul 

de rezidenţă 

al elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala 
93,58% 95, 41%  

din alte localităţi, din 

care: 
- - - 

urban 93,58% 95, 41%  

                        rural - - - 

 

 

Nr. elevi 

Înscrişi 

2017/2018 

Rezultate obţinute pe tranşe de medii 

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

5,99 
<  5 

104 

-6 picați 
0 6 28 37 27 - - 

 

Nr. elevi 

Înscrişi 

2018/2019 

 

Rezultate obţinute pe tranşe de medii 

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

109 

-5 neprez. 
0 11 33 36 24 - - 
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Nr. elevi 

Înscrişi 

2019/2020 

 

Rezultate obţinute pe tranşe de medii 

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

5,99 
<  5 

104 

-3 picați 
0 14 37 35 15 - - 

  

La examenul pentru certificarea competenţelor profesionale, în învăţământul liceal, 

filieră tehnologică, care s-a desfăşurat în luna iunie 2020, s-au înscris 78de elevi şi s-au  

prezentat 78 elevi, toţi obţinând calificativul admis  (100%).         

 

2.5.  Rezultate  la olimpiade şi concursuri 2019-2020 

 

Elevii şcolii au obţinut, în anul şcolar 2019 – 2020,  rezultate bune şi foarte bune, 

după cum reiese din situaţia următoare: 

   ⁎ Mențiunea că cele mai multe olimpiade au desfășurat doar faza locală și foarte puține au 

avut faza județeană sau regională până la data de 10 martie 2020, când au fost suspendate 

cursurile 

 
Nr. 

Crt. 

 
Disciplina  

Numele și 

prenumele elevului 
Clasa 

Premiu/ 

Mențiune 
Profesor  

1. Olimpiada de 

Limba franceză-

judet si nationala 

Lepelin Paris Laura a VIII-a A Premiul al II-lea Stafie Elena-Raluca 

Breabăn Alexandra a VIII-a A Premiul al III-lea Stafie Elena-Raluca 

Pavăl Diana Ruxandra a VIII-a A Mențiune Stafie Elena-Raluca 

Ursu Elena-Patricia a VIII-a A Mențiune Stafie Elena-Raluca 

3. Olimpiada de 

Limba şi literatura 

română-judet 

Cozma George-Daniel a VI-a  Premiul al II-lea  Cristea Daniela 

Sângeap Liviu-

Dimitrie 

a IX-a Menţiune Cristea Daniela 

4. Olimpiada 

discipline tehnice-

județ 

Andrei Cristian a XI-a B Premiul al II-lea 

Ioniche Anișoara 

Pintilie Radu-Mihail 

Timofte Lorena Elena 

Ifrim Paul a XI a B Mențiune 

Ioniche Anișoara 

Pintilie Radu-Mihail 

Timofte Lorena Elena 

 

Concursurile judeţene şi regionale discipline economice, an școlar 2019-2020 

 

Nr. 

 
Targul F.E. Numele F.E. Clasa 

Premiu/ 

Mențiune 
Profesor  

1. Târgul Regional 

al Firmelor de 

Exercițiu- 

Tg. Neamt 

ARS 

OECONOMICA 

F.E. Benestar 

SRL 
 

a XII-a 

B 
-Premiul I, secțiunea site 

-Premiul II, secțiunea „cea mai 

bună prezentare” 

-Premiul I „cea mai bună firmă” 

Pintilie 

Radu-

Mihail 

FE Bio 

SWEETS 

a XII-a c -Premiul I, secțiunea „cel mai 

bun stand” 

-Premiul al II-lea, secțiunea 

„materiale promoționale” 
 

Ioniche 

Anișoara 
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 3.  OBIECTIVE  ŞI   PRIORITĂŢI LA NIVEL  

REGIONAL  ŞI   LOCAL 
 

 

3.1. Structura populaţiei ocupate pe niveluri de instruire, la nivel 

regional  

 
Din analiza datelor prezentate în PLAI se constată că în structura populaţiei ocupate 

după studii şi medii de provenienţă, cea mai mare pondere o au persoanele cu pregătire medie 

în mediul urban (de altfel aici şi persoanele cu studii superioare îşi găsesc mai uşor un loc de 

muncă) iar cel mai mic număr de persoane cu studii superioare îl regăsim în mediul rural (de 

asemenea aici regăsim şi cel mai mare număr de persoane ocupate cu un nivel de educaţie 

scăzut). 

În ceea ce priveşte proiecţia evoluţiei demografice pentru perioada 2003-2025, se 

constată o scădere accentuată a populaţiei cu vârta 0-14 ani de 9%, între anii 2013 şi 2020.   

 

PROIECȚIA EVOLUȚIEI DEMOGRAFICE 2014-2060 

 

Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din jud. NEAMŢ 

 
Grupe de 

vârstă  

2014/2015 

 

2030 

 

2060 

 

Diferențe 2030 față de 

2014/2015 

 

Diferențe 

2060 față de 

2014/2015 

 

Modificări 

procentuale 

2030 față de 

2014/2015 

6-10  23726 19190 17024 -4536 -6702 -19,12% 

11-14 20022 15263 13377 -4759 -6645 -23,77% 

14-18 18167 13684 12077 -4483 -6090 -24,68% 

19-23 5005 4729 3952 -276 -1053 -5,51% 

 

Evoluţia demografică a județului Neamț este una alarmantă, având în vedere că la 

nivelul lui 2018, populația scăzuse cu 131611 locuitori, adică cu 22,75%, cu mult peste media 

pe șară de 14,4% sau a regiunii NE cu 14,2%, adică cu 8% mai mare fașă de media națională 

și regională. 

Populaţia cu vârstă şcolară este în continuă scădere, pe toată perioada analizată, după 

cum se poate vedea din tabelul de mai jos. 

 

0 5000 10000 15000 20000 25000

2014-2015

2030

2060 19-23 QANI

15-18 ANI

11-14 ANI

6-10 ANI
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Implicaţii pentru IPT 

 fenomenul de ruralizare va avea impact în sistemul de educație și 

formareprofesională, propunerile de plan de școlarizare trebuie să includă în analiza și 

distribuția rețelei aspectele demografice, constatate și menționate; 

 în situația prognozată a scăderii demografice, se recomandă analiza resurselor 

spațiilor școlare - în vederea utilizării lor ca exemplu - FPC, alte forme și alternative; 

 sistemul educativ necesită măsuri remediale care să susțină educația și formarea în 

rândul persoanelor din grupuri dezavantajate, în sprijinul incluziunii sociale și dezvoltarea 

conștiinței privind contribuția individuală la susținerea societății în procesul de integrare în 

societate; 

 sunt necesare analize și măsuri privind cauzele migrației; 

 diferenţa mare dintre veniturile obţinute de o persoană într-o ţară dezvoltată şi una la 

fel de bine pregătită într-o ţară subdezvoltată sau în curs de dezvoltare; 

 conjuncturile interne, economice, sociale şi politice din interiorul unui stat; 

 nivelul de trai, problema financiară; 

 criza economică mondială şi implicaţiile pieţelor locurilor de muncă, apariţia - 

dispariţia industriilor. 

 

3.2. Structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi ale 

economiei naţionale  
 

Evoluţia populaţiei ocupate civile pe activităţi ale economiei naţionale, din judeţul 

Neamţ (în mii persoane), reflecă ponderea ridicată pe care o ocupă domeniul serviciilor și 

comerțului. La nivelul anului 2017, 38 % reprezenta industria, urmată de comerț cu 26% și 

servicii cu 21%, apoi la mare distanță construcțiile cu 9 %, agricultura cu 5% și cercetarea cu 

1%.  
 

Domeniul/an 2013 2014 2015 2016 2017 

industrie 20003 20638 19725 19827 19091 

comerț și 

turism 

13284 12592 12829 12472 10434 

servicii 11750 9851 12848 10280 10895 

construcții 5036 4882 4484 4480 4373 

agricultură, 

silvicultură 

și pescuit 

2526 2610 2811 2892 2729 

cercetare 675 617 498 416 495 
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 Fig.1. Structura populaţiei ocupate civile pe activităţi ale economiei 

 

Comerțul se situează, la nivelul judeţului Neamţ, pe locul al II-lea chiar dacă a 

cunoscut fluctuații de angajați, de la 13284 persoane în 2013 la 10434, în 2017 când a fost 

deposit de sectorul servicii cu 10895 angajați. Şi pentru acest sector economic se constată o 

fluctuație de personal de la 11750 în 2013 la 10895 în 2017.  

O creştere sensibilă se resimte în domeniul agriculturii, de la 4,72 % în 2013, la 

8,25% în 2017, în timp ce domeniul cercetării a rămas constant. 

 

 

 3.3. Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor 

relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic liceal  

 
Contatăm conform tabelului de mai jos, faptul că în cadrul sectorului servicii, 

comerţul şi turismul au o dimanică accentuată în ceea ce priveşte rata de absorbţie, pentru 

perioada 2013-2020 (sursa PLAI) 

 

 

 
 

Astfel, cererea de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele domenii (în ordinea 

numărului de locuri de muncă vacante): comerţ, turism şi alimentaţie, economic, electric. 

Ocupaţiile cele mai cerute de angajatori, cu creştere a locurilor de muncă vacante în 2017 

comparativ cu anul anterior şi cu balanţă pozitivă în ce priveşte diferenţa locuri de muncă 

vacante-şomeri au fost înregistrate în domeniile: construcţii instalaţii şi lucrări publice, 

funcții adminbistrative și servicii. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

industrie

comerț și turism 

servicii

construcții

agricultură, silvicultură și pescuit
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O serie de domenii de formare profesională deşi înregistrează o balanţă negativă:  

locuri de muncă vacante-şomeri, au valori importante ale numărului de locuri de muncă 

vacante: mecanică, turism şi alimentaţie, comerţ, electric, electronică şi automatizări. 

3.4. Evoluţiile recente ale şomajului şi a locurilor de muncă vacante 

înregistrate la AJOFM (aspecte critice în contextul crizei 

economice şi financiare) 

 
În urma reactualizării PLAI-ului, datorită contextului economic şi social negativ din 

perioada crizei economice, analiza efectuată în judeţul Neamţ referitoare la evoluţiile recente 

ale şomajului şi ale locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM, a scos în evidență 

faptul ca profilul dominant al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele domenii 

(în ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional): industrie (operatori la 

mașini și instalații), funcții administrative și servicii. 

Domeniile cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorbţie pe piaţa muncii sunt: 

comerţul, construcţiile, turismul şi alimentaţia publică – locuri de muncă în creştere, şomaj în 

scădere, balanţă locuri de muncă-şomeri pozitivă - pe ansamblul judeţului Neamţ. 

 

 

3.5. Proiecţia ocupării şi a deficitului de calificări  pe termen mediu – 

studiu previzional pentru judeţul Neamţ  

 
În urma.anchetelor realizate în întreprinderi (conform PLAI) s-a determinat imaginea 

de moment privind nevoile de forţă de mună ale firmelor, pe termen scurt (6-12 luni). În urma 

aplicării periodice a acestor instrumente de colectare a informaţiilor, se vor putea desprinde şi 

unele tendinţe mai consistenţe în atenţia furnizorilor de educaţie şi formare profesională 

Astfel, în rândul firmelor investigate, sub rezerva limitelor de reprezentativitate a 

eşantionului, în topul celor mai mare număr de angajări în ultimele 6 luni par să intre 

ocupaţiile din cadrul agriculturii, activităţilor financiare, bancare şi de asigurări, industriei 

prelucrătoare, construcţii, hoteluri şi restaurante, transport depozitare poştă şi telecomunicaţii.  

De asemenea, se constată faptul că în ceea ce piveşte mobilitatea între domeniile de 

calificare, domeniile cu cele mai multe intrări în ocupare sunt comerţul şi serviciile.  

Practic, cele mai multe tendinţe de schimbări în cerinţele posturilor sunt indicate de 

salariaţii firmelor din zona serviciilor. 

 

 

3.6. Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen lung  

 
În 2005, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei 

Sociale (INCSMPS) realizat în cadrul Programului Phare TVET o proiecţie pe termen lung 

(2013) a cererii şi ofertei estimate la nivel regional, în trei scenarii de prognoză.  

Astfel se constata un deficit de forţă de muncă în: construcţii, comerţ, sectorul 

transporturi, depozitare, comunicaţi şi în hoteluri şi restaurant, fapt care conduce la 

dezvoltarea cu prioritate a învăţământului IPT în aceste domenii pentru perioada 2013-2020. 
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3.7. Concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţiile  pentru IPT  

 
Analizând cerinţele la nivel de judeţ din acest capitol rezultă următoarele: rata 

şomajului atât din sursa AMIGO cat si BFM a păstrat tendinţa de scădere atât la nivel 

regional cât şi judeţean până în anul 2008 după care s-a stabilizat în jurul valorii de 9%, 

pentru ca în 2014 sa fie de 6,2%, în 2015 de 5,77%, iar în 2017 de 4,96%, media națională 

fiinde 4,02% în 2017. Ponderea mică a populaţiei ocupate cu studii superioare implică o mai 

mare preocupare pentru încurajarea tinerilor spre a obţine un nivel de educaţie /calificare 

ridicat - în cu scopul de asigura acestora competitivitatea necesară pentru a ocupa un loc de 

muncă de preferat în domeniul pentru care s-au pregătit.  

În structura populaţiei ocupate cea mai mare pondere o au persoanele cu studii 

superioare, 82,7%, urmat de cea cu studii medii 61,92%. În mediul urban ponderea acestora 

fiind chiar de 10 ori mai mare decât a celor cu nivel scăzut de educaţie. În schimb aceştia din 

urma reprezintă o mare parte a persoanelor ocupate în mediul rural. Rata șomajului avea cel 

mai ridicat nivel, 23,9% în rândul tinerilor (15-24). Șomajul a afectat într-o măsură mai mare 

persoanele cu nivel de instruire mediu și scăzut, 7,3% respective 6,7%, compartiv cu rata la 

absolvenții cu studii superioare de 5%. Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de 

absorbţie pe piaţa muncii a absolvenţilor de ruta progresivă: comerţ, construcţii, turism şi 

alimentaţie.  

Din analiza ocupaţiilor relevante pentru liceu tehnologic se desprinde dinamica încă 

pozitiva a ocupaţiilor pentru profilul la nivelul judeţului. Urmărind evoluţiile din ultimii ani şi 

în contextual actual probabil va continua cererea în domeniile construcţii, comerţ şi turism. 

Reevaluarea ofertei educaţionale în sensul accentuării pregătirii practice a absolvenţilor 

pentru a face faţă cerinţelor angajatorilor. Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se 

reduc cu cât nivelul de educaţie este mai scăzut. Rata şomajului regional pentru persoanele cu 

nivel scăzut de educaţie este dublă decât la nivel naţional.  

În regiunea Nord - Est şansele de ocupare sunt mult mai reduse decât la nivel naţional 

pentru personale cu nivel scăzut de pregătire (cu cel mult învăţământ gimnazial). La nivel 

regional rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de educaţie este de două ori mai mică 

decât a bărbaţilor.  

Tendinţa de creştere a ponderii în ocupare a populaţiei cu studii superioare şi a celor 

cu nivel de pregătire liceal şi de scădere semnificativă a ponderii cu nivel de scăzut de 

pregătire (cel mult gimnazial). Nivelul general de instruire al populaţiei ocupate din regiune 

este mai scăzut decât media pe ţară. 

 

3.8. Concluziile din analiza principalilor indicatori din Balanţa forţei 

de muncă (BFM)  

 
Structura locurilor de muncă vacante în judeţul Neamţ, pe nivele de pregătire 

profesională, pe ramuri şi meserii ne arată că: pe ansamblul judeţului oferta anuală de locuri 

de muncă pentru cei cu pregătire superioară este doar de aproximativ 800 locuri la nivelul 

anului 2010, ceea ce reprezintă 5,9% din total locuri de muncă oferite. Aceste locuri de 

muncă nu acoperă oferta anuală de forţă de muncă cu pregătire superioară, care la nivelul 

judeţului este peste 1000 absolvenţi de învăţământ superior.  

Aceasta duce la un fenomen de migrare a forţei de muncă în regiuni cu o ofertă de 

locuri de muncă mai mare sau mai atractive din punctul de vedere al remunerării. Acest 

fenomen are ca efect îmbătrânirea populaţiei locale cu pregătire superioară şi duce la 

diminuarea şanselor de dezvoltare locală din lipsa infuziei de creativitate şi de inteligenţă; 

populaţia cu pregătire medie are şanse destul de mici de integrare în rândul populaţiei 
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ocupate, întrucât oferta anuală de locuri de muncă de cca. 2 - 3.000 locuri de muncă (20% din 

numărul anual de locuri de muncă oferite), nu acoperă oferta anuală de forţă de muncă cu 

pregătire medie care, la nivelul judeţului reprezintă cca. 4.000 absolvenţi; cele mai multe 

locuri de muncă sunt oferite la nivelul de pregătire de şcoli profesionale şi şcoli generale. 

Pentru acest segment al populaţiei sunt oferite anual cca. 75% din oferta de locuri de muncă 

comunicate. Acest lucru determină pe cei de la alte nivele de pregătire, şi anume, superioară 

şi medie să accepte şi astfel de locuri de muncă pentru a-şi putea asigura mijloacele de 

subzistenţă necesare atât individual cât şi familiilor lor. De aici, se poate ajunge, din păcate, 

chiar şi la o deprofesionalizare a segmentelor de populaţie menţionate în aliniatele 

precedente; pe ramuri ale economiei naţionale, oferta de locuri de muncă este de 1,6% pentru 

agricultură, 2,4% pentru silvicultură, 32,4% pentru construcţii, 15,2% pentru industrie şi 

22,5% pentru prestări de servicii. 

De asemenea oferta pentru munci necalificate se menţine ridicată datorita lipsei forţei 

de muncă cu deosebire în construcţii, industria lemnului şi industria confecţiilor, agenţii 

economici solicitând forţă de muncă necalificată pentru a putea fi ulterior calificată; aportul 

cel mai mare pe piaţa muncii, în ceea ce priveşte oferta de locuri de muncă o deţine cu 35,2% 

ramura comerţ unde au căutare persoanele cu pregătire economică, juridică, informatică, dar 

şi muncitori necalificaţi, manipulanţi mărfuri. Oferta anuală de locuri de muncă în ramura 

construcţii este de cca. 25,4%, ea fiind în creştere, mai ales în ultimii doi ani. La nivel de 

pregătire superioară, oferta este de cca. 5,2%, la nivel mediu este de cca. 4,7%; segmentul 

terţiar, cel al prestărilor şi serviciilor, începe să-şi ocupe locul normal într-o economie de 

piaţă, oferta de locuri de muncă pe acest segment a crescut an de an, ajungând în anul 2008 la 

cca. 25%. Se constată că mai sunt posibilităţi de dezvoltare al segmentului terţiar al pieţei, 

fiind solicitări de locuri de muncă atât pentru cei cu pregătire superioară şi medie, cât şi 

pentru cei cu calificări de nivel 2. În judeţul Neamţ acest sector este superior regiunii NE 

datorită turismului care este dezvoltat în judeţ şi în special zona Bicaz, Târgu-Neamţ; pe zone 

ale judeţului, numărul de locuri de muncă vacante este mai mare în zona Piatra Neamţ, la 

nivelul anului 2010, 38,8%, apoi Roman şi Roznov. 

 

 

3.9. Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile  

 
Ierarhia sectoarelor economice din punct de vedere al ponderii populaţiei ocupate 

civile pe sectoare în 2017 la nivel judeţean este: industrie 38%, comert 26%,  serviciile 21%, 

construcţiile 9%, agricultura 5% și cercetarea cu 1%.  

Serviciile - Ponderea populaţiei ocupate civile din servicii la nivel regional este cu 

peste 2 puncte procentuale sub media naţională. Judeţul Neamţ se înregistrează o pondere 

de 34,5%, toate celelalte judeţe având ponderi sub media regională. Ponderea ocupării în 

hoteluri şi restaurante este apropiată de valoarea regională. În transporturi, depozitare şi 

comunicaţii, judeţul are ponderea cu 0,4 % mai mică decât valoarea regională.  

 

3.10. Implicaţiile pentru IPT  

 
Armonizarea Planurilor de şcolarizare cu structura ofertei şi proporţional cu 

nevoile pieţei muncii – astfel: creşterea ponderii în domeniul serviciilor şi scăderea ponderii 

domeniului tehnic şi resurse. Realizarea de analize la nivel local pentru a defini mai concret 

oferta planului de şcolarizare şi consultarea structurilor implicate în dezvoltarea regională şi 

locală.  
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Actualizarea calificărilor şi curriculumului - Dinamica economiei necesită 

calificări şi competenţe adecvate cu o mobilitate şi flexibilitate ocupaţională sporită a forţei 

de muncă.  

Realizarea de parteneriate - Ponderea crescândă a IMM solicită sistemului IPT un 

răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la 

sarcini de lucru diverse.  

Acest deziderat se poate realiza prin:  

 Elaborarea CDL în parteneriat pentru a satisface nevoile angajatorilor pe plan local.  

 Asigurarea unei pregătiri de bază, competenţe tehnice generale care să permită 

flexibilitatea profesională şi ocupaţională.  

 Actualizarea competenţelor în acelaşi ritm cu dezvoltarea economiei şi pieţei forţei de 

muncă.  

 Dezvoltarea de competenţe care pot asigura căutarea şi/sau crearea propriului loc de 

muncă.  

 Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.  

 Consolidarea pregătirii profesionale, în parteneriat activ, eficient cu agenţii de 

ocupare.  

Dezvoltarea competenţelor de protecţie a mediului ca răspuns la cerinţele de mediu 

conform standardelor UE: este necesară dezvoltarea de competenţe corespunzătoare 

protecţiei mediului în cadrul pregătirii tehnice generale, pentru toate calificările şi competenţe 

specializate pentru calificările ce presupun activităţi legate de mediu.  

 

 

3.11. Implicaţiile pentru managementul Liceului  „Vasile Conta” din 

Târgu-Neamţ  

 
Liceul „Vasile Conta” din Târgu-Neamţ aparţine regiunii de dezvoltare N-E, inclusă 

în priorităţile economice stabilite de Planul Naţional de Dezvoltare. Liceul „Vasile Conta” 

este  situat în strada Slt. Radu Teoharie, nr. 3, Târgu/Neamţ, in zona centrala, in vecinatatea 

autogarii si a centrului comercial.   

Prin activităţile desfăşurate şi prin profilul şcolii dorim să oferim învăţământ de 

calitate  pe domeniile cerute pe piaţa muncii (servicii - calificarea profesională Tehnician în 

activităţi economice, comerț-tehnician în achiziții și contractări, tehnic-tehnician în tehnică de 

calcul), să oferim şanse egale tuturor tinerilor din zona Târgu-Neamţ, conform dorinţei de 

formare profesională şi socială a tinerilor. 

   Din analiza mediului economic judeţean se constată diversitatea activităţilor 

economice, avansul din ultima perioada al serviciilor faţă de industrie, ponderea agriculturii 

mai ridicată decât la nivel regional. 

Planurile de scolarizare vor trebui să reflecte, prin structura ofertei proporţional cu 

nevoile pieţei muncii – ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activităţilor industriale, 

importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare ale agriculturii. 

Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, AJOFM, autorităţile locale şi alte 

organizaţii vor contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – priortate 

permanentă a managementului şcolar de la Liceul  „Vasile Conta” din Târgu-Neamţ. 
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4.  STUDIU DIAGNOSTIC PRIVIND STADIUL DE 

DEZVOLTARE A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

 
            Nevoile  de educaţie ale comunităţii locale şi viziunea comună a grupurilor de interes 

au permis realizarea în unitatea noastră şcolară a unui învăţământ de calitate prin aplicarea 

flexibilă a standardelor de pregătire. 

           Rezultatele şi nivelul performanţelor au determinat colectivul de cadre didactice să 

deruleze un proiect educaţional având ca ţintă strategică acreditarea Liceului  „Vasile Conta“, 

ca organizaţie furnizoare de educaţie. 

           În urma evaluării ARACIP din februarie 2007 şi decembrie 2007 am realizat 

transformarea unităţii gimnaziale în unitate liceală, începând cu 1 septembrie 2007. 

            De la înfiinţarea liceului şi până în prezent, am avut în vedere, ca obiectiv suprem, 

ACREDITAREA  Liceului  “ Vasile Conta “, ca organizaţie furnizoare de educaţie, în anul 

şcolar 2012 – 2013. 

            Ne-am stabilit ca ţinte strategice, pe care considerăm că le-am îndeplinit, următoarele: 

 Asigurarea unei imagini pozitive a liceului, pentru părinţi şi potenţiali parteneri 

prin : 

- stimularea participării acestora la dezbateri şi la luarea deciziilor; 

- promovarea imaginii şi a ofertei educaţionale a liceului; 

- diseminarea rezultatelor obţinute de elevii noştri la olimpiade şi 

concursuri. 

 O nouă perspectivă a managementului la nivelul liceului şi al clasei în vederea 

egalizării şanselor astfel încât elevii să beneficieze de consilierea şi aportul 

profesorilor şi specialiştilor, de baza materială a acestei unităţi; 

 Formarea  corpului profesoral privind învăţarea centrată pe elev şi aplicarea 

metodelor diferenţiate de studiu în funcţie de nevoile elevului; 

 Optimizarea procesului de predare – învăţare prin utilizarea unor instrumente         

moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale folosite în 

Europa; 

 Programe educaţionale specifice (educaţie tehnologică, educaţie pentru 

sănătate, educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, educaţie pentru calitate, 

educaţie pentru democraţie şi integrare în U.E.); 

 Modernizarea învăţământului liceal prin aplicarea standardelor de pregătire 

profesională şi prin modernizare continuă a cabinetelor şi laboratoarelor şcolii; 

 Perfecţionarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar prin 

ridicarea profesionalismului la rang de principiu-cheie; 

 Constituirea imaginii liceului în raport cu contextul  politic, economic, social şi 

tehnologic; 

 Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de 

descentralizare şi a autonomiei instituţionale;  

 Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii; 

 Găsirea unor surse noi de finanţare; 

 Perpetuarea tradiţiilor şi a obiceiurilor locale ; 

 Dezvoltarea unor parteneriate locale, zonale şi naţionale. 
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4.1.1.  Elevii şcolarizaţi 

4.1. Informaţii de tip cantitativ 
 

 

 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de rezidenţă 
Număr de elevi/Anul şcolar 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Total populaţie şcolară, din care: 1386 1402 1419 1451 

     -pe sexe 
   masculin 648 635 636 685 

feminin 738 767 783 766 

  - după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

Total din localitatea 

unde este situată şcoala 0 1402 1419 1451 

Total din alte localităţi 0 0 0 0 

Total din urban 716 1402 1419 1451 

Total din  rural 517 0 0 0 

2. Total în învăţământul preşcolar, din care: 297 302 310 332 

    -pe sexe 
masculin 150 150 140 176 

feminin 147 152       170       156 

  -după mediul de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala 297 302 310 332 

Total din alte localităţi 0 0 0 0 

Total din urban 0 302 310 332 

Total din  rural 297 0 0 0 

3. Total în învăţământul primar, din care: 371 403 428 417 

    -pe sexe 
  masculin 182 201 217 214 

feminin 189 202 211 203 

  -după mediul de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala 109 403 428 417 

Total din alte localităţi 109 0 0 0 

Total din urban 262 403 428 417 

Total din  rural 109 0 0 0 

4. Total în învăţământul gimnazial, din 

care: 285 283 300 291 

    -pe sexe 
  masculin 136 132 152 136 

feminin 149 151 148 155 

  -după mediul de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala 0 283 300 291 

Total din alte localităţi 0 0 0 0 

Total din urban 178 283 300 291 

Total din  rural 107 0 0 0 

LICEAL     

5. Total Liceu, din care: 346 414 381 391 

    -pe sexe 
 masculin 171 152 127 139 

feminin 175 262 254 252 

  -după mediul de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala 0 414 381 391 

Total din alte localităţi 0 0 0 0 

Total din urban 716 414 381 391 

Total din  rural 517 0 0 0 
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În ultimii patru ani şcolari au funcţionat următoarele efective şi clase în unitatea de 

învăţământ preuniversitar: 

 

A
n

u
l 

şc
o
la

r Învăţămâ

nt 

preşcolar 

Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal 

T
o

ta
l 

  
 G

ru
p

e 

  
  

T
o

ta
l C

P 
I II III IV 

Total  

I-IV 
V VI VII VIII 

Total 

V-

VIII 

IX X XI XII 

Total 

IX-

XII 

 

2016-

2017 
12 297 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 11 4 4 4 3 15 52 

 

A
n

u
l 

şc
o
la

r Învăţămâ

nt 

preşcolar 

Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal 

T
o

ta
l 

  
 G

ru
p

e 

  
  

T
o

ta
l C

P 
I II III IV 

Total  

I-IV 
V VI VII VIII 

Total 

V-

VIII 

IX X XI XII 

Total 

IX-

XII 

 

2017-

2018 
11 304 3 3 3 3 2 15 2 3 3 3 11 3 4 4 4 15 52 

 

A
n

u
l 

şc
o
la

r 

Învăţământ 

preşcolar 
Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal 

T
o

ta
l 

G
ru

p
e 

T
o

ta
l C

P 
I II III IV 

Total  

I-IV 
V VI VII 

VI

II 

Total 

V-

VIII 

IX X XI XII 

Total 

IX-

XII 

 

2018-

2019 
11 310 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 11 4 3 3 4 14 52 

 

A
n

u
l 

şc
o

la
r
 

Învăţământ 

preşcolar 
Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal 

T
o

ta
l 

G
ru

p
e 

T
o

ta
l 

C

P 
I II III IV 

Total  

I-IV 
V VI VII 

VII

I 

Total 

V-

VIII 

IX X XI XII 

Total 

IX-

XII 

 

2019-

2020 
11 329 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 4 3 3 4 14 51 
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4.1.2.  Dinamica populaţiei şcolare pentru perioada 2016 – 2020, învăţământ liceal 

               

 

An şcolar Nr. elevi 

2016-2017 439 

2017-2018 414 

2018-2019 381 

2019-2020  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Personal didactic/auxiliar/nedidactic 

               

 

 

 

Anul şcolar Educatoare Învăţători Profesori 

2016-2017 21 14 43 

2017-2018 21 15 36 

2018-2019 21 15 36 

2019-2020 21 15 39 
 

 

 

 

Anul şcolar Personal auxiliar Personal nedidactic 

2016-2017 19 17 
2017-2018 11 26 
2018-2019 11 26 
2019-2020 11 27 
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2015-2016

2016-2017
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norme profesori liceu

 
 

  

 

 

 

 

 

Anul şcolar Personal auxiliar Personal nedidactic 

2016-2017 2.00 3.00 

2017-2018 2.00 3.00 

2018-2019 2.00 3.00 

2019-2020   

 

 

 

 

Anul şcolar Norme profesori  învăţământ  

liceal 

2016-2017 28,59 

2017-2018 27,43 

2018-2019 27,01 

2018-2019 27,01 

2019-2020  

Necesar norme didactice în învăţământul liceal 

NECESAR NORME PERSONAL AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL: 
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2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

nedidactic

auxiliar
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4.3. Informatii de tip calitativ 

 

 
 

 

Anul şcolar Învăţământ 

primar 

Învăţământ 

gimazial 

Învăţământ 

liceal 
2016-2017 100% 100% 97,73% 

2017-2018 100% 100% 100% 

2018-2019 100% 90% 94,10% 

2019-2020 100% 100% 100% 
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Anul şcolar Elevi înscrişi Elevi promovaţi 
Procent de 

promovabilitate 
2016-2017 44 44 100% 
2017-2018 69 68 98,55% 
2018-2019 93 92 98,92% 
2019-2020 76 71 93,42% 

 

PROMOVABILITATEA ÎN ULTIMII PATRU ANI 

REZULTATELE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 
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Sesiunea 
Nr. elevi 

înscrişi 
Promovaţi Procent(%) 

2017 85 82 93,18% 

2018 110 104 93,58% 

2019 109 104 95,51% 

2020 104 101 97,12% 
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Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (se precizează, de ex: chestinoanare 

completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, rezultatele din ancheta realizată de diriginţi...) 

 

 

 

 

 

 

Nr.absovenţi 

(distinct pe 

fiecare nivel, 

domeniu/ 

profil şi 

calificare) 

Continuă 

studiile 
Angajaţi 

Propria 

afacere 

(inclusiv ca 

persoană 

fizică 

autorizată 

sau ca 

producător 

agricol)  

Înregistraţi în 

şomaj 

(AJOFM) 

În situaţie de şomaj, 

neînregistraţi în 

evidenţele AJOFM  

(dar care nu sunt 

angajaţi, nu au 

venituri şi se află în 

căutarea unui loc de 

muncă) 

Alte 

situaţii 

Observaţii 

(precizări 

suplimentare 

cu privire la 

alte situaţii, 

etc.) 

REZULTATELE LA BACALAUREAT 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia   

2019- 2020 

(situaţia la data de 20 octombrie 2020) 
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4.4.   Analiza  SWOT 

 

2019- 

2020 

 

109     79 12 - 8 -  10 
Plecați în 

afară 

 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

Capacitate instituţională 
Managementul strategic/operaţional; 

 Existenţa unei organigrame a 

organizaţiei, cu linii clare de decizie şi 

comunicare; 

 Elaborarea „fişei postului” pentru toate 

posturile prevăzute în organigramă – 

conform modelelor stabilite prin 

prevederile legislaţiei în vigoare; 

 Existenţa unei proceduri de promovare a 

ofertei educaţionale; 

 Existenţa unui proiect de regulament 

intern de funcţionare; 

 Asigurarea serviciilor medicale pentru 

elevi; 

 Evidenţierea procedurilor de asigurare a 

serviciilor medicale de urgenţă; 

 Existenţa unui sistem de asigurare a 

securităţii tuturor celor implicaţi în 

activitatea scolară, în timpul 

desfăsurării programului (acorduri cu 

poliţia comunitară). 

Capacitate instituţională 
 Insuficienta cunoaştere de către 

elevi, părinţi şi parteneri 

educaţionali a misiunii şi viziunii 

organizaţiei şcolare; 

 Lipsa unui cabinet pentru „firma de 

exerciţiu” cu dotare minimă 

(calculator, imprimantă, scanner); 

 Lipsa unui cabinet fonic necesar 

predării-învăţării-evaluării limbilor 

moderne; 

 Lipsa unui sistem multifunctional 

(copiator, scanner, imprimanta) la 

structura componenta GPP 1. 

 Lipsa unor lucrări din domeniul 

economiei, în portofoliul 

bibliotecii; 

 Insuficienţa dicţionarelor de limbi 

moderne, dicţionarelor de 

sinonime, antonime şi neologisme. 

 Lipsa personalului de ingrijire, 

conform standardelor; 
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Baza materială 

 Existenţa şi adecvarea tipului 

laboratoarelor şi al cabinetelor la nivelul 

de scolarizare si profilul unităţii de 

învăţământ, disciplinele/modulele 

cuprinse în planul de învăţământ 

(informatică, informatică economică, 

contabilitate, chimie, fizică, limba 

română, biologie, educaţie tehnologică). 

 Existenţa bazei sportive (sală de sport, 

terenuri, mijloace materiale, peste 

cerinţele minimale);          

 Localizarea uşoară a spaţiilor şcolare 

prin semnalizarea lor corespunzătoare. 

 Existenţa spaţiilor administrative în 

cadrul unităţii şcolare şi dotarea acestora 

corespunzător tipului de activitate, 

inclusiv cu telefon, fax, copiator, 

computer, imprimantă (manager, 

secretariat, contabilitate); 

 Existenţa spaţiilor auxiliare - săli de 

mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, 

spălătorie în cadrul structurii GPP 1; 

 Personalizarea claselor cu mobilier 

ergonomic şi materiale specifice vârstei 

elevilor; 

 Existenţa bibliotecii şi a centrului de 

informare şi documentare; 

 Adecvarea fondului bibliotecii şcolare la 

numărul de elevi. 

 Existenţa conexiunii Internet la nivelul 

şcolii. 

 Existenşa abonamentelor anuale la presa 

economică (Capital, Monney Expres, 

Revista Română de Marketing); 

 Existenţa filialei CCD Neamţ;    

Resurse umane 

 Stabilirea, în statul de funcţiuni, a 

necesarului de cadre didactice pentru 

funcţionarea instituţiei de învăţământ, 

corelat cu planul de şcolarizare existent 

în oferta educaţională. 

 Acoperirea cu personal didactic calificat 

în proporţie de 100%; 

 Existenţa unui corp de profesori 

formatori, mentori, metodişti, recunos-

cut la nivel judeţean; 

Eficacitate educaţională 
 Existenţa unei oferte educaţionale, care 

 

Eficacitate educaţională 
 Limitarea participarii la unele 

cursuri de formare continua a 

cadrelor didactice datorita 

costurilor ridicate. 

 Lipsa unei oferte de CDS la nivelul 

tuturor catedrelor. 

 Insuficienta angajare a cadrelor 

didactice în accesarea unor proiecte 

europene de mobilitate şcolară. 

 Lipsa unor metode de popularizare 

a exemplelor de bune practici; 

 Ritmicitatea asistenţelor şi 

interasistenţelor; 

 Utilizarea în mod frecvent în 

procesul de predare-învăţare-

evaluare, a metodelor tradiţionale şi 

a activităţilor frontale în formarea 

lor 

 

 

Managementul calităţii 
 Inexistenţa unei proceduri privind 

traseul educaţional şi profesional al 

absolvenţilor; 

 Inexistenţa unei proceduri privind 

acordarea primului ajutor, în caz de 

urgenţă. 
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cuprinde nivelurile şi formele de 

învăţământ în care se face şcolarizare, 

specializările/calificările obţinute de 

absolvenţi, resursele educaţionale 

(umane şi materiale) puse la dispoziţie 

pentru activităţile curriculare şi 

extracurriculare, programul şcolii şi 

facilităţile puse la dispoziţia elevilor; 

 Existenţa unei baze de date privind 

rezultatele la examenele naţionale, 

pentru ultimii 4 ani de funcţionare; 

 Existenţa unei baze de date privind 

traseul profesional şi educaţional al 

absolvenţilor în ultimii 2 ani; 

 Realizarea evaluării iniţiale, continue şi 

sumative a proceslor educaţionale 

realizate, pe arii curriculare, discipline şi 

module; 

 Focalizarea procesului educaţional pe 

competenţe;  

 Utilizarea soft-urilor educaţionale la 

nivelul diciplinelor/modulelor şcolare; 

 Promovarea strategiilor moderne în 

abordarea actului învăţării; 

 Informarea regulată a elevilor şi a 

părinţilor acestora privind progresul 

realizat şi rezultatele şcolare; 

 Promovabilitatea de 100 % la evaluarea 

naţională şi de 95% la bacalaureat; 

 Selectarea şi pregătirea loturilor 

olimpice pe discipline; 

 Elevi premianţi la concursurile şcolare şi 

extraşcolare, judeţene, zonale şi 

naţionale; 

 Popularizarea activităţilor 

extracurriculare în rândul personalului 

şcolii, al elevilor, al părinţilor şi al altor 

purtători de interese relevanţi; 

 Perfecţionarea continuă a cadrelor 

didactice în domeniul specialităţii, 

psihopedagogic şi de didactica 

disciplinelor; 

 Realizarea de auxiliare curriculare de 

către cadrelele didactice ale şcolii; 

 Realizarea execuţiei bugetare în 

conformitate cu reglementările legale. 

Managementul calităţii 
 Funcţionarea procedurilor interne de 

asigurare a calităţii; 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

 Implementarea strategiilor privind 

descentralizarea învăţământului şi 

asigurarea calităţii educaţiei; 

 Relaţia eficientă cu Primăria oraşului 

Tg.Neamţ, Consiliul Local şi ONG-

urile focalizate pe educaţie; 

 Preocuparea agenţilor economici 

privind proiectarea şi realizarea CDL-

urilor din perspectiva particularizării 

actului învăţării şi adaptării la piaţa 

muncii locală; 

 Demersuri locale privind deschiderea 

în Tg.Neamţ a unor lanţuri de retaileri 

multinaţionali; 

 Relaţii eficiente cu instituţiile 

culturale  pentru  realizarea  unor  

activităţi  extraşcolare; 

 Relaţia eficientă cu mass-media locală 

şi regională; 

 Parteneriat activ cu sindicatele 

(inclusiv în realizarea de proiecte de 

formare); 

 

 Deteriorarea mediului socio-economic 

familial; diminuarea interesului/ 

capacităţii familiei de a susţine 

pregătirea şcolară a copiilor; părinţi 

plecaţi la muncă în străinătate;  

 Bilanţ demografic negativ cu 

implicaţii în dimensionarea reţelei 

şcolare şi a încadrării personalului 

didactic; 

 Motivarea/stimularea slabă a cadrelor 

didactice prin politicile salariale 

curente; 

 Interesul scăzut al unor cadre 

didactice pentru cunoaşterea 

problematicii reformei şi a 

documentelor de strategie 

educaţională privind asigurarea 

calităţii în educaţie; 

 Reducerea  implicării  familiei  în  

viaţa  şcolară datorată crizei de timp; 

 

 Asigurarea unui climat de muncă 

eficient în cadrul liceului; 

 Existenţa unui număr foarte mare de 

cadre didactice calificate, cu gradele 

didactice II, I, cu masterat şi doctorat. 

 Circulaţia optimă a informaţiei la nivelul 

unităţii şcolare; 

 Colaborări eficiente cu instituţiile 

publice, cu partenerii sociali interni si 

externi;  

 Perfecţionarea  managerilor pirn cursul 

de „Managementul instituţiilor 

educative”; 

 Organizarea optimă a examenelor 

naţionale; 

 Acoperirea programului şcolar cu 

personal medical calificat; 

 Funcţionarea structurilor responsabile cu 

evaluarea internă a calităţii 

(programarea activităţii, proiecte, 

rapoarte etc.). 



55 

 

 Introducerea  şi  socializarea  elevilor  

în  mediul  comunitar; 

 Disponibilitatea  şi  responsabilitatea  

unor  instituţii  de  a  veni  în  sprijinul  

şcolii: Primăria,  Biserica,  Poliţia,  

Muzeul  de  istorie; 

 Disponibilitatea  Asociatia 

Proprarentes Consiliului  

reprezentativ  al  părinţilor  în 

desfăşurarea  unor  activităţi  comune:  

părinţi – profesori – elevi; 

 Organizare schimburilor de experientă 

cu alte instituţii similare din judeţ sau 

din ţară; 

 Consultarea permanentă a site-urilor: 

www.finanţare.ro, 

www.fseromania.ro,  

www.anpcdefp.ro, www.isjneamt.ro 

etc.  

4.5. Analiza nevoilor educaţionale derivate din Analiza SWOT 

 

 

Din  analiza  SWOT  se  constata  ca  unitatea  noastra  are  numeroase  puncte  forte  si  

oportunitatile legate  de capacitatea institutionala, eficacitatea educationala si managementul 

calitatii., aspecte care pot fi utilizate cu succes pentru dezvoltarea liceului nostru. 

 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile comunitatii si ale elevilor, care să 

răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung. 

 Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu 

autorităţile locale, în scopul diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului 

şcolar. 

 Formarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a cadrelor didactice în 

elaborarea şi desfăşurarea de proiecte în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile 

pentru dezvoltarea instituţională. 

 Promovarea rezultatelor deosebite ale activităţii cadrelor didactice în presa 

locala si regionala, în revista şcolii şi în şedinţele consiliului profesoral, în scopul 

motivării morale a acestora. 

 Implicarea şefilor/responsabililor comisiilor metodice în monitorizarea 

activităţilor specifice organizate la nivelul şcolii în vederea eliminării formalismului şi 

creşterii eficienţei acestora în cadrul formării continue. 

 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere de calitate în 

vederea creşterii performanţelor şcolare şi a ratelor de tranziţie între diferite nivele de 

educaţie 

  Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere de calitate 

pentru diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar; 

 Identificarea prin şefii comisiilor metodice a nevoilor de formare a cadrelor 

didactice şi monitorizarea satisfacerii acestora de către oferta instituţiilor abilitate. 

 Atragerea de resurse financiare pentru dezvoltarea bazei materiale (săli de 

clasă, laboratoare, cabinete); 

http://www.finanţare.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.isjneamt.ro/
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 Asigurarea unor programe de pregătire suplimentară adaptate nivelului de 

dezvoltare intelectuală al elevilor; 

 Creşterea ofertei de educaţie relevante pentru nevoile individuale de învăţare şi 

piaţa muncii. 

 Promovarea T.I.C. şi a noilor tehnici şi metode de educaţie şi formare iniţială 

şi contimua;. 

 Promovarea de proiecte de dezvoltare a activităţilor curriculare şi 

extracurriculare de dezvoltare a spiritului  şi culturii antreprenoriale şi educaţia pentru o 

cetăţenie activă. 

 
Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională se va realiza prin: 

 cercetarea  pieţei; 

 proiecte de colaborare cu partenerii educaţionali; 

 elaborarea ofertei de pregătire curriculară; 

 promovarea ofertei prin diverse activităţi promoţionale. 

 
Asigurarea calitatii se va realiza prin: 

 elaborarea şi implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii de catre 

CEAC 

 

Formarea continuă a personalului se va realiza prin: 

 stagii de formare continua; 

 stagii de perfecţionare; 

 stagii de reconversie profesional; 

 iniţiere în utilizarea tehnologiilor didactice moderne. 

 
Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii se va realiza prin: 

 dezvoltarea bazei materiale prin achoizitia unei cladiri destinate activitatilor de 

laborator tehnologic; 

 diversificare surselor de finanţare; 

 stabilirea strategiei de investiţii. 

 
 

4.6. Opţiuni strategice 

 

Opţiunile strategice ale Liceul „Vasile Conta”, pentru perioada următoare îşi propun 

ca finalitate creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoala noastră. 

 

           Aceste opţiuni se constituie ca obiective generale ale Planurilor operaţionale, care se 

vor elabora in perioada 2018-2023: 

 Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor;  

 Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale tuturor 

beneficiarilor; 

 Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului 

personal al şcolii; 

 Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii  şi 

implicarea activă a agenţilor economici, părinţilor, instituţiilor şi 

autorităţilor locale în formarea profesională a elevilor; 
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 Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera 

pentru absolvenţii noştri; 

 Dezvoltarea unor programe moderne de formare continuă  pentru 

dezvoltarea resurselor umane; 

 Implicarea în activităţi de cooperare locală, regională, naţională, europeană 

şi dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii interesate. 

 

    4.7. Produsul – cererea de calificări pe care le oferă şcoala  

 

 

4.7.1. Consiliere şi orientare în carieră 

 

            Ca o şcoală aflată permanent într-o continuă dinamică astfel încît să fie în pas cu 

cerințele și modificările mediului socio-economic, Liceul Vasile Conta a gândit şi realizat un 

program de consiliere şi orientare în carieră, în urma simpozioanelor de îndrumare şi formare, 

realizate cu toate şcolile din zonă. 

Programul de orientare şi consiliere în carieră permite şcolii noastre să desfăşoare 

acţiuni de consiliere împreună cu toate organele abilitate, atât la nivel local cât şi judeţean sau 

naţional.  

Pentru realizarea consilierii în carieră,  şcoala se preocupă în continuare pentru 

modernizarea  spaţiului amenajat în acest scop. Există în şcoală un cabinet psihopedagogic  în 

cadrul căruia lucrează doi specialişti de la C.J.R.A.E.  

Toţi elevii şcolii  au beneficiat de interviuri individuale  de consiliere în carieră, iar 

pentru clasele de sfârşit de ciclu şcolar s-au organizat  testări de verificare a aptitudinilor 

pentru practicarea meseriilor cerute pe piaţa muncii. De asemenea  s-au realizat portofolii cu 

tematică de orientare socio-profesională (cum îmi aleg o meserie?; cum mă prezint la un 

interviu?; ştiu să-mi prezint oferta?). De un real folos au fost întâlnirile cu specialişti din 

diferite domenii care au explicat pe larg care sunt atuurile dar şi inconvenientele practicării 

unor meserii cerute pe piaţa muncii.   

Calitatea foarte bună a consilierii şi orientării profesionale practicate în şcoala noastră 

este demonstrată de rata mare a absolvenţilor angajaţi . 

Consilierea și orienatarea în carieră a fost realizată și prin intermediul  a două proiecte 

cu finanțare europeană, DATA, în anul școlar 2015-2016 (finanțarea POSDRU) și Lets ITC, 

în anul școlar 2017-2018 (finanțare Erasmus +). 

 

4.7.2.  Parteneriate şi colaborari   

 

Există un parteneriat strâns  cu angajatorii locali, cu AJOFM, cu universităţi din Iaşi, 

Bacău, Suceava, cu serviciile psihopedagogice pentru a furniza orientare profesională corectă 

în vederea diminuării eşecului pe piaţa muncii. 

Şcoala a realizat  parteneriate viabile  cu agenţii economici  importanţi  de la nivel 

local pentru asigurarea  instruirii practice în :  

 

Agenţi economici SC  GENEZA COMIMTEX SRL - TÂRGU  NEAMŢ 

SUPERCOOP  SOCIETATE COOPERATISTĂ - TÂRGU  NEAMŢ 

SC ELNIUS PRODCOM SRL TÂRGU  NEAMŢ 
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SC SC ARCO TRUST STEEL SRL TÂRGU  NEAMŢ 

SC SER TRANS SRL TÂRGU  NEAMŢ 

SC HUNTECH SURFACE SRL TÂRGU  NEAMŢ 

SC PANAMAROM SRL TÂRGU  NEAMŢ 

SC EUROALEX SRL TÂRGU  NEAMŢ 

SC EUROALEX COM SRL TÂRGU  NEAMŢ 

SC MALUCO SRL TÎRGU NEAMȚ 

PROFI ROMÂNIA 

 SC ZAHARESCU CONSTRUCTII SRL TÎRGU NEAMȚ 

 

          

Parteneri actuali 
Conform parteneriatelor încheiate şi în derulare  partenerii actuali sunt : 

 

Instituţii CASA  CORPULUI  DIDACTIC  NEAMŢ 

ASOCIAŢIA EDUCRATES  -  MUREŞ 

BIBLIOTECA  ORĂŞENEASCĂ    TÂRGU  NEAMŢ      

FUNDAŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ SPERANŢA - TÂRGU  

NEAMŢ 

CASA CULTURII “ ION CREANGĂ” - TÂRGU  NEAMŢ 

POLIŢIA ORAŞULUI  TÂRGU  NEAMŢ 

EDITURA  STUDIS IAȘI 

GRUPUL DE PRESĂ  “ ACCENT” – PIATRA NEAMŢ 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

ASOCIATIA PRO DEMOCRATIA CLUB TIRGU NEAMT 

FUNDATIA CULTURALA ION CREANGA TIRGU NEAMT 

 

             Prin planul de parteneriat  şcoală - agent economic se urmăreşte dezvoltarea 

următoarelor abilităţi : 

 de comunicare ; 

 de prelucrare informatizată a datelor ; 

 de integrare în echipă ; 

 de rezolvarea creativă a problemelor ; 

 de cunoaştere şi aplicare a normelor de tehnica securităţii muncii şi prevenirea 

şi stingerea incendiilor la fiecare loc de muncă; 

 de cunoaştere şi aplicare a principiilor Legii calităţii în învăţământ; 

 de luarea deciziilor .  

De asemenea planul de parteneriat îşi propune identificarea nevoilor iar prin 

obiectivele fixate asigurarea resurselor şi acţiunilor de transpunere în practică. 
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5. PRIORITĂŢI DE ACŢIUNE PENTRU 2018- 2023 
 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 1 –  

ACTUALIZAREA BAZEI MATERIALE  şI  DEZVOLTAREA RESURSELOR 

FINANCIARE 

 

OBIECTIVE: 

o Actualizarea  bazei materiale în întregimea ei; 

o Extinderea bazei materiale prin adăugarea etajului 4; 

o Modernizarea sălii și a terenului de sport; 

o Amenajarea unui cabinet pentru consiliere școlară; 

o Îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii; 

o Atragerea de noi surse financiare extrabugetare. 

 

ACTIVITĂŢI DESTINATE ATINGERII OBIECTIVELOR: 

 Investiții raționale prin alocare directă de fonduri de la bugetul local; 

 Proiecte de finanțare sustenabile; 

 Identificarea de parteneri în derularea unor activități; 

 Achiziționarea de mijloace fixe și obiecte de inventar necesare desfășurării în 

condiții optime a proceselor educaționale; 

 Antrenarea Asociației de părinți Proparetes în activitățile de dezvoltare ale bazei 

materiale a școlii. 

 

RESPONSABILITĂŢI ŞI TERMENE 

 Echipa managerială și compartimentul financiar-contabil + fundamentarea 

bugetului anual și a Planului de cheltuieli (anual și în funcție de ordonatorul 

principal de credite); 

 Echipa de proiecte din cadrul unității școlare - anual conform graficului; 

 Permanent în funcție de necesarul de obiecte de inventar solicitate; 

 Analiza calității achiziției mijloacelor fixe este în responsabilitatea Comisiei de 

recepție și inventariere și a echipei manageriale – permanent, în funcție de graficul 

de derulare al lucrărilor; 

 Participarea reprezentantului părinților la ședințele Consiliului de administrație – 

lunar; 

 Participarea echipei manageriale la ședințele ordinare ale Asociației de părinți a 

școlii – Proparentes. 

 

EVALUARE: 

 Evaluează activitatea: Consiliul de administraţie, Comisia de evaluare şi de 

asigurare a calităţii (CEAC),  

 Criterii de evaluare: 

 Sumele obţinute; 

 Numărul de proiecte de finanţare câştigătoare; 

 Numărul de mijloace fixe si obiecte de inventar achiziţionate; 

 Efectivitatea acţiunilor; 

 Eficienţa acţiunilor; 
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 Respectarea termenelor de finanţare şi de execuţie a lucrărilor; 

 Indicatori:  

 Raportul dintre proiect şi realizare; 

 Cel puţin 50% dintre părinţii Liceului „Vasile Contaˮ să vireze 2% din 

impozitul pe venitul anual în contul asociațiilor școlii (Asociaţia 

Proparentes şi Asociația Sportivă Ozana). 

 Instrumente de evaluare: 

 Existența contractelor de donație-sponsorizare; 

 Evidența financiar-contabilă; 

 Lista de inventar a obiectelor achiziționate-donate. 

 

 
ŢINTA           STRATEGICĂ  2 –  

CREȘTEREA CALITĂȚII ÎN ACTIVITATEA CURRICULARĂ 

 

 

OBIECTIVE:  

o Creșterea atractivității procesului educativ în vederea stimulării elevilor pentru 

participarea cu interes  la procesulul instructiv educativ; 

o Adaptarea ofertei curriculare la realitățile contemporane; 

o Egalitate de şanse a beneficiarilor educației; 

o Centrarea pe competenţe a curriculumului; 

o Stimularea activităților de mentorat ca metodă de formare continuă în cadrul 

catedrelor; 
o Realizarea unui învăţământ diferenţiat, personalizat; 

o Reducerea absenteismului și a aspectelor derivate; 

o Reducerea fenomenului de bulyng în rândul elevilor; 
o Promovarea metodelor interactive şi complementare în predare-învăţare-evaluare. 

 

ACTIVITĂȚI DESTINATE ATINGERII OBIECTIVELOR: 

 Derularea de Parteneriate active cu agenții economici și sociali; 

 Derularea programelor aprobate (CDS, CDL); 
 Activităţi de mentorat (pentru cadrele didactice aflate la început de carieră); 

 Îmbunătățirea sistemului de evaluare ințială, formativă și finală a elevilor-

discipline (bază de itemi şi de descriptori); 
 Activităţi de consiliere şi consultanţă pentru părinţi; 

 Participarea cadrelor didactice la programe de formare continuă și reconversie 

profesională. 

 

RESPONSABILITĂŢI ŞI TERMENE: 

 Coordonatorii de comisii metodice, în cei 5 ani de aplicare al PAS. 

 

EVALUARE: 

 Evaluează Comisia de evaluare şi de asigurare a calităţii (CEAC). 

 

Criterii de evaluare a calităţii: 

 Implicarea cadrelor didactice în activitatile școlare și extrașcolare; 

 Numărul de proiecte/portofolii/scări de clasificare (alte metode complementare); 

 Aplicarea programelor aprobate (CDȘ, CDL); 
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 Rezultatele elevilor în termeni de valoare adăugată; 

 

Indicatori : 

 numărul activităţilor de perfecţionare la nivelul comisiilor, catedrelor şi cercurilor 

pedagogice; 

 100% dintre cadrele didactice incepătoare care beneficiază de mentorat; 

 creşterea cu 3% a numărului de elevi participanţi la concursuri şi olimpiade 

şcolare, raportat la anul anterior; 

 

 

ŢINTA  STRATEGICĂ  3 – 

 CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI 
 

 

OBIECTIVE: 

o Implicarea directă, personală şi responsabilă a elevilor în propria educaţie; 

o Implicarea efectivă şi eficientă a părinţilor în viaţa şcolii şi în educarea copiilor 

lor; 

o Promovarea noilor tipuri de educaţie prin valorificarea superioară a timpului liber 

al elevilor; 

o Dezvoltarea competenţelor de comunicare interpersonale; 
o Învăţarea democraţiei prin practicarea ei în şi prin Consiliul elevilor; 

o Dezvoltarea competenţelor de muncă în echipă: în leadership, în conceperea, 

elaborarea şi implementarea proiectelor; 

o Promovarea spiritului de fair-play: prietenie, colaborare, competiţie loială în 

educaţie; 

o Determinarea  unor  atitudini  etice  superioare  la  elevii  noştri,  prin  utilizarea 

sistematică a cunoştinţelor cu  valoare metodologică ridicată;  

o Dezvoltarea spiritului civic, combativ şi constructiv. 

 

RESPONSABILITĂŢI, TERMENE ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE, DESTINATE  

ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR (PRIN PROGRAME SPECIFICE): 

Fiecare program are un coordonator şi o echipă de program. 

 Programele manageriale; 

 Programul intern pentru perfecţionare; 

 Programul comisiei diriginţilor; 

 Programul Consiliul elevilor. 

 
EVALUARE: 

Evaluează: 

 consilierul cu programe şi proiecte educative; 

 şefii comisiilor de consiliere şi orientare; 
 corpul de metodişti; 

 CEAC. 
 

Criterii de evaluare: 

 Percepţia beneficiarilor asupra calităţii relaţiei profesor-elev; 

 aplicabilitatea şi eficienţa programelor; 

  comportamentul şi atitudinile elevilor şi părinţilor în raport cu proiectele 
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şi programele desfăşurate; 

 gradul de implicare al elevilor/părinţilor/diriginţilor în activităţile derulate; 

 aplicarea în mod curent, de către elevi, a competenţelor dobândite. 

 

Indicatori: 

 realizarea a minimum 75% din fiecare program prognozat; 

 gradul de credibilitate al activităţilor exprimat de minimum 75% dintre 

participanţi; 

 minimum 75% dintre elevi sunt dispuşi să disemineze propria experienţă; 

 diseminarea experienţelor dobândite de elevi în proiectele şi programele 

prin intermediul Consiliului Consultativ al elevilor.  

 
  ŢINTA  STRATEGICĂ      4 –  

 CREȘTEREA CALITATIVĂ A RELAŢIILOR  INTRAORGANIZAȚIONALE ȘI A     

  RESURSELOR UMANE 

 

OBIECTIVE:  

referitoare la promovarea, întreţinerea şi crearea unor relaţii umane de calitate, în Liceului 

„Vasile Conta” prin:  

o ameliorarea semnificativă a relaţiilor intrumane în Liceul  „Vasile Conta”:  

 profesor-elev (educator-educat); 

 cadre didactice-părinţi (educator-familie); 

 elev-elev; 

 conducerea şcolii-elevi; 

 elev- adult (angajat al şcolii); 

 elev cu sine însuşi; 

 cadre didactice-cadre didactice; 

 angajaţi-conducerea şcolii. 

o democratizarea relaţiilor umane, în condiţiile respectării Codului etic al Liceului  

„Vasile Conta”; 

o dezvoltarea tipului de personalitate antreprenorial  al absolventului  

Liceului „Vasile Conta”;  

o asigurarea d e  c a d r e  d i d a c t i c e  corespunzătoare Liceul  „Vasile Conta”;  

o asigurarea  dezvoltării  personale  a  cadrelor  didactice  prin program de 

formare iniţială şi continuă, prin reprofesionalizare şi reconversie profesională; 

o asigurarea unui corp profesional de elită, prin profesionalismul dovedit; 

o crearea de echipe de formatori certificaţi, 

o atragerea în Liceul  „Vasile Conta” a elevilor cu o înaltă motivaţie a învăţării; 

o crearea unui cadru instituţional optim unei educaţii de cea mai bună calitate, 

 

ACTIVITĂŢI DESTINATE CREŞTERII CALITĂŢII RELAŢIILOR 

INTRAORGANIZATIONALE ŞI A RESURSELOR UMANE, ADECVATE 

OBIECTIVELOR STABILITE: 

 Realizarea unor investigaţii prin chestionar pentru stabilirea stării educaţiei, a 

calităţii relaţiilor umane şi a nevoilor de formare a resurselor umane existente; 

 Programe de formare (didactica disciplinelor, inteligenţă emoţională, 

evaluare,formare de formatori, self-management, teambuilding, managementul 

clasei, management de proiect, managementul timpului, al conflictelor şi al 
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stresului, comunicare, viaţă eficientă, etica profesionala) furnizate de formatori 

acreditaţi interni sau externi; 

 Elaborarea în cadrul Asociaţiei paărinţilor PRO PARENTES a activităţilor tip 

„Şcoala părinţilor”; 
 Elaborarea unei strategii de motivare, selecţie de personal şi promovare, 

adecvate misiunii şi viziunii asumate de Liceul „Vasile Conta”. 

 

TERMENE ŞI RESPONSABILITĂŢI: 

o Conducerea școlii/responsabilii comisiilor metodice  asigură permanent 

informarea personalului privind programele  de  formare  şi perfecţionare destinate 

personalului angajat; 

o Conducarea şcolii stabileşte anual prin planurile manageriale direcţiile de 

îmbunătăţire în vederea ameliorarii relaţiilor din Liceul  „Vasile Conta”; 

o Consiliul de administraţie răspunde în permanenţă de adaptarea continuă a 

activităţii educaţionale la cerinţele mediului economic şi social.  

 

EVALUARE 

 Evaluează comisia de evaluare şi asigurare a calităţii. 

 

Criterii de evaluare:  

 gradul de concurenţă pentru ocuparea posturilor vacante în Liceul  „Vasile 

Conta”; 

 gradul de concurenţă/nivelul mediilor elevilor admişi în ciclul inferior al 

liceului;  

 satisfacţia / insatisfacţia elevilor / familiilor vizavi  de calitatea relaţiilor 

intraorganizationale şi a resurselor umane din Liceul „Vasile Conta”; 

 impactul atmosferei de viaţă din Liceul  „Vasile Conta” în comunitate. 

 
ȚINTA  STRATEGICĂ  5 – 

 DEZVOLTAREA ORGANIZATIONALĂ ŞI  CREŞTEREA  NIVELULUI  

RELAŢIILOR  COMUNITARE  

 

 

OBIECTIVE 

o Liceul Vasile Conta să devină în perioada 2018-2023  centru de resurse pentru 

formarea iniţială şi continuă în spirit reformator a cadrelor didactice; 

o Liceul  Vasile Conta să dezvolte în perioada 2018-2023  relații de parteneriat  

cu reprezentanții societății civile; 

o Liceul  Vasile Conta să devină în perioada 2018-2023  partener activ  pentru 

cooperarea interinstituţională, în vederea unei orientări şcolare şi de carieră 

optime; 

o Liceul  Vasile Conta să devină în perioada 2018-2023  centru de consiliere şi 

de consultanţă pentru realizarea în şcoli a unui management instituţional la 

standarde de calitate europene. 

 

ACTVITĂŢI SPECIFICE ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR 

 
Pentru fiecare obiectiv se vor concepe, elabora şi realiza un programe adecvate: 
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 centrate pe elevi şi pe angajaţi (competenţă, dăruire, creativitate, 

responsabilitate); 

 centrate pe  dezvoltarea  competenţelor  de  viaţă  şi  profesionale  ale  

elevilor  şi  ale cadrelor didactice; 

 centrate pe formarea şi dezvoltarea la elevi a competenţelor sociale şi 

cetăţeneşti, în context european; 

 centrate  pe  formarea  şi  dezvoltarea  unor  echipe  de  formatori  

certificaţi  care  să conceapă, să  elaboreze programe de formare de interes local 

şi regional; 

 centrate pe atragerea de parteneri viabili; 

 centrate pe mangement de proiect. 

 

EVALUARE 

 

Evaluează Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii. 
 

Criterii de evaluare:  

 impactul în comunitate;  

 gradul de concurenţa la intrarea în şcoală,  

 rezultatele obţinute la nivelul fiecărui program. 

 

 
ŢINTA  STRATEGICĂ 6 –  

Dezvoltarea deciziei în MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 
 

 
OBIECTIVE: 

o evaluarea   anuală a stării  educaţiei  în Liceul Vasile Conta în vederea identificarii 

celor mai optime strategii de dezvoltare instituţională şi optimizare educaţională; 

o realizarea unui management bazat pe principii de dezvoltare continuă; 

o creşterea calitativă a fluxului informaţional şi asigurarea canalelor de feedback; 

o utilizarea eficientă a feedback-ului în luarea deciziilor de către manageri; 

o transformarea efectivă a PAS-ului în sursă strategică de management a  Liceul 

Vasile Conta, în procesul continuu de  descentralizare  şi  de  raliere  la 

standardele europene în educaţie; 

o conceperea,  elaborarea   şi  utilizarea   instrumentelor  manageriale  adecvate 

misiunii asumate de şcoală în perioada 2018-2023. 

 
ACTIVITĂŢI: 

 observarea procesului educaţional; 

 investigaţia resursei umane prin chestionar, focus-grup, dialoguri profesionale, 

interviuri; 

 elaborarea planurilor şi a programelor manageriale prin consultarea cu beneficiarii 

educaţiei; 

 actualizarea permanentă a sistemului  informaţional,  prin  mijloacele de afişaje 

din şcoală, internet; 

 monitorizarea sistematică a vieţii şcolii în toată complexitatea ei (strategică şi 

operaţională); 
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 evaluarea periodică a calităţii vieţii şi a muncii în Liceul „Vasile Conta” şi 

elaborarea şi aplicarea programelor de corecţie; 

 elaborarea fişei postului pentru fiecare angajat, a regulamentelor de funcţionare 

pentru fiecare domeniu de activitate, a tuturor documentelor care asigură cea mai 

bună funcţionare a şcolii, 

 asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a organismelor având ca obiectiv 

central asigurarea calităţii educaţiei în conformitate cu Legea calităţii în 

învăţământul preuniversitar. 

 

EVALUARE 

 Evaluează CEAC, IŞJ Neamţ şi ARACIP; 

 

Criterii  de  evaluare:   

 standarde  de  calitate  în  educaţie  definite  de  ARACIP,   

 valoare adăugată în procesul educaţional,  

 

Instrumente de evaluare:  

 raportul intern (autoevaluare), chestionare,  

 fişe de apreciere,  

 fişe de analiză a documentelor şcolii, 

 standarde, 

 metodologii,  

 ghiduri de bună practică,  

 articole din presa. 

 
TERMENE ŞI RESPONSABILITĂŢI 

     anual directorul şcolii va dispune, iar comisia de evaluare şi asigurare a calităţii va 

elabora: 

 analiza privind starea educaţiei în Liceul „Vasile Contaˮ; 

 strategia Liceului „Vasile Contaˮ pentru creşterea calităţii educaţiei în perioada 

scurtă şi medie; 

 2018-2023 celelate activităţi raportate la strategia elaborată de CEAC. 
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P L A N U L  O P E R A Ţ I O N A L  AN ŞCOLAR: 2020-2021 

 
Echipa manageriala va răspunde şi va monitoriza următoarele activităţi: 

 
Nr. 

crt. 

Obiective 

specifice 

Activităţi Instrumente /resurse Responsabil Termen Modalităţi de evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

Resurse  

financiare 
1. Elaborarea 

Raportului 

privind starea 

învăţământului 

pentru anul 

școlar 2019-

2020 

Discuţii la nivel de comisie, 

privind responsabilitatile în 

elaborarea raportului. 

Identificarea şi culegerea 

informaţiilor şi organizarea 

acestora pe domenii de 

activitate. 

Întocmirea Raportului. 

Chestionare; 

Rapoarte comisii metodice; 

Rapoarte compartimente 

administrative; 

Baze de date. 

Echipa 

managerială 

Responsabilii de 

comisii metodice. 

Secretariat 

1 octombrie 

2019 

Constituirea bazei de 

informaţii. 

Elaborarea documentului de 

autoevaluare. 

Elaborarea 

Raportului în 

conformitate cu 

recomandările ISJ 

Transmiterea  

Pe mailul 

CD,studierea 

,completarea şi 

aprobarea în CP 

Nu este cazul 

2. Îmbunătăţirea 

Regulamentul

ui de Ordine 

Interioară 

Studierea cadrului legislativ 

actual privind  desfăşurarea 

activitaţii in învăţământul 

preuniversitar 

Legea 1/2011 a educaţiei. 

ROFUIP completat de de 

ordine de ministru 

  

Comisia de 

întocmire a ROI 

Managerii şcolii 

12 octombrie 

2020 

Realizarea regulamentului în 

conformitate cu ROFUIP 

Realizarea 

regulamentului şi 

aprobarea acestuia 

în CA. 

Nu este cazul 

3. Îmbunătăţirea 

calităţii 

procesului de 

predare – 

învăţare şi 

evaluare  

Discuţii la nivel de comisii 

metodice şi catedre 

Procese verbale Echipa 

managerială 

 

Periodic la 

două luni 

Analiza rezultatelor elevilor 

la sfârşitul anului şcolar, la 

examenele de sfarşit de ciclu 

(gimnazial si liceal) şi de 

atestat profesional 

100% elevi care 

promovează 

examenul de 

capacítate. 

100% elevi care 

promovează 

examenul de 

certificare a 

competenţelor 

profesionale; 

Diminuarea  

numărului de 

elevi corigenţi cu 

50%; 

Creşterea 

procentului de 

promovabilitate la 

bacalaureat cu 

3%. 

 

Elaborare şi aplicare teste 

iniţiale şi de revenire.  

Întocmire plan de 

îmbunătăţire.  

Completare fişe de 

înregistrare a progresului 

elevului 

Teste şi bareme elaborate 

Planuri de îmbunătăţire 

elaborate în urma analizei 

rezultatelor obţinute la 

testări 

Planuri de îmbunătăţire. 

Membrii CEAC Conform 

planificării 

Nu este cazul 

Pregătirea diferenţiată a 

elevilor 

Mijloace de învăţământ şi 

metode adaptate stilurilor 

de învăţare şi nevoilor 

elevilor. 

Fişe de inter-asistenţe. 

Cadrele didactice CEAC 

Conform 

planificării 

Nu este cazul 

Achiziţionarea de fond de 

carte, deficitar în biblioteca 

şcolii. 

Comandă fond de carte 

deficitară 

Echipa 

managerială 

Bibliotecar 

Contabilul şef 

15 februarie 

2021 

Nota de recepţie 2000 de lei 
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Nr. 

crt. 

Obiective 

specifice 

Activităţi Instrumente /resurse Responsabil Termen Modalităţi de evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

Resurse  

financiare 
4. Creşterea  

gradului de 

cunoaştere a 

şcolii şi a 

rezultatelor 

elevilor în 

comunitate  

Promovarea  ofertei 

educaţionale în a liceului. 

Organizarea Zilelor liceului. 

Întâlniri cu părinţii 

Întâlniri cu reprezentanţii 

comunităţii 

Materiale folosite pentru 

diseminarea ofertei 

educaţionale în şcolile 

partenere. 

 

CEAC 

Directorul 

educativ 

Profesorii diriginţi 

ai claselor 

terminale de 

gimnaziu si liceu 

Semestrial Numărul elevilor absolvenţi 

din gimnaziul şcolii înscrişi 

(rămaşi) în ciclul inferior al 

liceului nostru. 

 

Creşterea cu 10% 

a numărului de 

absolvenţi de 

gimnaziu rămaşi 

în ciclul inferior 

al liceului nostru. 

600 de lei 

5. Imbunătăţirea 

activităţii de 

egalizare a 

şanselor 

pentru toţi 

elevii în 

vederea 

valorificării 

propriului 

potenţial 

Asigurarea reorientării 

elevilor în funcţie de 

potenţialul şi dorinţele lor 

ROFUIP şi ROI Profesorii diriginţi 

Conducerea şcolii 

semestrial Verificarea transferurilor 

în/din şcoală 

Numarul de input 

si output-uri de 

elevi.  

95% dintre 

cererile de 

transfer rezolvate 

în favoarea 

elevilor 

Nu este cazul 

Acordarea de burse ROFUIP şi ROI, procedură 

de acordare a burselor 

Comisia de 

acordare a 

burselor 

Octombrie 

2020 

Verificarea dosarelor de bursă 

 

Acordare de burse 

tuturor elevilor 

care solicită burse 

şi se încadrează 

conform legii  

Buget republican 

si CL Tg Neamt 

Repartizarea elevilor la 

agenţii economici în 

vederea efectuării orelor de 

instruire practică 

Convenţii semnate între 

şcoală şi agenţii economici 

Comisia de 

tehnologii 

Permanent Verificarea repartizării 

elevilor la practică 

Repartizarea 

tuturor elevilor la 

agenţii economici 

pentru efectuarea 

stagiului de 

pregătire practică 

comasate pentru 

clasele a IX-a si a 

X-a  

Nu este cazul 

Repartizarea elevilor la 

școala de aplicațtie în 

vederea efectuării orelor de 

practică pedagogică 

Decizii ISJ privind 

responsabilii de practică și 

metodiștii 

Directorul adjunct 

Responsabilul de 

practică 

pedagogică 

Permanent Verificarea repartizării 

elevilor la practică 

Repartizarea 

tuturor elevilor la 

clasele de 

aplicatie de la 

gradinița și primar 

pentru clasele de 

pedagogic 

Nu este cazul 
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Nr. 

crt. 

Obiective 

specifice 

Activităţi Instrumente /resurse Responsabil Termen Modalităţi de evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

Resurse  

financiare 
6. Imbunătăţirea 

calităţii 

serviciilor 

furnizate 

privind 

adaptarea 

ofertei la 

calificările 

cerute pe piaţa 

muncii 

Aplicare chestionare agenţi 

economici 

Chestionare CEAC 

Şef arie 

curriculară  - 

tehnologii 

Semestrial Interpretarea chestionarelor 

date agenţilor economici. 

Completarea bazei de date cu 

situaţia absolvenţilor 

50% dintre 

absolvenţii şcolii 

încadraţi pe piaţa 

muncii 

Întocmire de CDŞ 

şi CDL pentru 

toate disciplínele 

prevăzute în 

curriculum 

Plan de 

şcolarizare 

îndeplinit. 

Nu este cazul 

Propuneri CDS pentru 

planul de şcolarizare 

2021/2022 

PLAI, PRAI, PAS, încadrări 

/ catedre, planul de 

şcolarizare întocmit 

Proceduri de întocmire a 

CDŞ-urilor şi proces verbal 

de solicitare de către elevi. 

Întocmirea CDL-urilor, 

curriculum întocmit şi 

aprobat 

Echipa 

managerială 

 

 

Ianuarie 

2021 

Nu este cazul 

7. Imbunătăţirea 

condiţiilor 

privind 

integrarea 

elevilor cu 

cerinţe 

educaţionale 

speciale 

Întocmirea bazei de date Liste cu elevii cu CES 

întocmite de profesorii 

diriginţi,  

Bază de date întocmită de 

consilierul şcolar 

Profesorii diriginţi 

Consilierul şcolar 

CEAC 

30 octombrie 

2020 

Verificarea numărului de 

elevi cu CES integraţi în 

colectivele claselor. 

Verificarea numărului de 

elevi cu CES promovaţi la 

sfârşitul anului şcolar . 

100% elevii cu 

CES integraţi în 

colectivele 

claselor. 

100% elevi cu 

CES promovaţi la 

sfârşitul anului 

şcolar 

Nu este cazul 

Consilierea elevilor cu 

cerinţe educaţionale 

speciale 

Materiale folosite pentru 

consilirea elevilor, PIP-uri 

întocmite, orarul 

consilierului şcolar şi al 

profesorului psiholog 

Consilierul şcolar 

Profesorul 

psiholog 

CEAC 

Permanent Nu este cazul 

8. Dezvoltarea în 

rândul 

cadrelor 

didactice a 

interesului 

pentru 

schimbul de 

opinii în 

privinţa 

utilizării 

eficiente a 

diferitelor 

metode active 

şi a studiului 

individual 

Perfecţionarea ştiinţifică şi 

psihopedagogică prin 

înscrierea cadrelor didactice 

la examenele de grad, 

cursuri de formare continuă 

Calendarul privind 

perfecţionarea cadrelor 

didactice prin examene de 

grad şi cursuri de formare 

continuă la CCD Neamț 

CEAC 

Cadrele didactice 

Permanent Verificarea fişelor de 

observare a lecţiilor. 

Analiza chestionarelor 

aplicate elevilor. 

În cadrul tuturor 

catedrelor se vor 

face schimburi de 

experienţă privind  

aplicarea 

metodelor active 

de învăţare. 

Toate cadrele 

didactice vor 

utiliza în cel puţin 

60% din numărul 

de ore metode 

active de învăţare 

 

Nu este cazul 

Schimburi de experienţă 

pentru diseminarea 

exemplelor de bune practici 

Proiecte de lecţie, metode şi 

mijloace de învăţământ 

folosite 

Şefii de arii 

curriculare 

Semestrial  Nu este cazul 

Organizarea unor lecţii 

experimentale bazate pe 

învăţarea centrată pe elev 

Şefii de arii 

curriculare 

Semestrial Nu este cazul 

Asistarea la ore pentru 

verificarea aplicării 

metodelor active de învăţare 

Fişe de observare a lecţiilor  Echipa 

managerială 

Şefii ariilor 

curriculare 

Conform 

planificării 

Nu este cazul 

9. Dezvoltarea Participarea managerilor  la Fişele de înscriere Director Conform Planul managerial întocmit Participarea la 1000 de lei 
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Nr. 

crt. 

Obiective 

specifice 

Activităţi Instrumente /resurse Responsabil Termen Modalităţi de evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

Resurse  

financiare 
managerială a 

personalului 

de conducere, 

corelată cu 

PAS şi cu 

planul 

operaţional al 

şcolii 

cursurile de formare  programului  două cursuri de 

formare continuă 

a managerilor 

şcolari. 

11. Imbunătăţirea 

relaţiilor de 

parteneriat cu 

agenţii 

economici 

locali 

Întâlniri cu agenţi 

economici 

 

 

 

Convenţii de colaborare 

între şcoală şi agenţii 

economici 

 

Lista elevilor repartizaţi la 

agenţii economici 

Conducerea şcolii 

 

Catedra de 

tehnologii 

CEAC 

La începutul 

anului şcolar 

şi ori de câte 

ori este nevoie 

Verificarea convenţiilor de 

colaborare 

Încheierea de 

convenţii cu 

agenţi economici 

care să asigure 

baza de instruire 

practică tuturor 

elevilor  

Nu este cazul 

Semnare convenţii de 

colaborare 

Nu este cazul 

12. Optimizarea 

relaţiei şcoală 

- familie 

Aplicare chestionare părinţi Chestionare aplicate 

părinţilor 

CEAC 

Echipa 

managerială 

Semestrial Analiza chestionarelor 

aplicate părinţilor  

Verificarea numărului de 

părinţi implicaţi în 

problemele şcolii 

25% dintre părinţi 

chestionaţi 

60% dintre părinţi 

implicaţi în 

problemele şcolii 

Nu este cazul 

Întîlniri cu părinţii Procese verbale ale 

întâlnirilor cu părinţii 

Profesorii diriginţi Lunar şi ori de 

câte ori este 

cazul 

Nu este cazul 

13. Îmbunătățţrea 

bazei 

materiale 

Depunerea proiectului 

privind reabilitarea sălii de 

sport și a terenului de sport 

Proces de negociere. 

Asigurarea finanţării de 

Prinăria Tg.Neamţ. 

 

Primăria 

Tg.Neamţ 

Echipa 

managerială 

CEAC 

1 decembrie 

2020 

Finalizarea demersului Realizarea 

contractului  

Nu este cazul 

Achiziţionare de 

echipamente şi materiale 

necesare desfăşurării orelor 

de consiliere 

Resurse materiale pentru 

achiziţionarea de mijloace 

de învăţare 

Conducerea şcolii 

Serviciul 

administrativ – 

contabil 

Catedra de socio-

umane 

Permanent Verificarea bugetului întocmit 

şi aprobat 

Verificarea listelor de 

inventar cu materialele 

achiziţionate 

Realizarea 

cabinetului. 

Îmbunătăţirea cu 

10% a bazei 

materiale din 

şcoală 

2000 de lei 

14. Dezvoltarea 

ştiinţifică si 

psihopedagogi

că prin 

activitatea de 

formare 

Participarea cadrelor 

didactice la cercuri 

metodice 

 

 

Graficul de activităţi al 

catedrelor. 

Calendarul de organizare al 

cercurilor metodice la nivel 

judeţean. 

Calendarul activităţilor 

Şefi arii 

curriculare 

 

Cadrele didactice 

CEAC 

Permanent 

 

 

Conform 

planificărilor 

Verificarea listelor de 

prezenţă 

Verificarea proiectelor 

elaborate şi înregistrate 

Verificarea participării 

elevilor şi cadrelor didactice 

95% dintre 

cadrele didactice 

participante la 

cercurile metodice 

organizate la nivel 

de catedre şi 

Nu este cazul 
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Nr. 

crt. 

Obiective 

specifice 

Activităţi Instrumente /resurse Responsabil Termen Modalităţi de evaluare a 

obiectivelor 

Indicatori de 

realizare 

Resurse  

financiare 
continuă a 

personalului 

didactic 

Elaborare proiecte 

Organizarea şi participarea 

la activităţi metodice 

extracurriulare organizate la 

nivel de judeţ. 

la activităţi extraşcolare judeţean 

Elaborarea a cel 

puţin un proiect la 

nivelul şcolii, cu 

finanţare externă. 

2000 de lei 

15. Îmbunătăţirea 

activităţii 

serviciului 

secretariat 

Întâlnire de lucru cu 

personalul angajat 

 

 

Colaborarea serviciului 

secretariat cu elevii, cadrele 

didactice, părinţii 

ROFUIP, ROI, fişa postului 

 

 

 

Programul de lucru, 

registrul de înregistrări, 

documentele lucrate 

CEAC 

 

 

 

Secretarul şef 

Semestrial şi 

ori de câte ori 

este nevoie 

 

Permanent 

Verificarea procesului verbal 

al întâlnirilor 

 

 

Verificarea programului de 

lucru şi a registrelor de 

intrări/ieşiri 

Tot personalul 

serviciului 

secretariat îşi va 

cunoaşte 

responsabilităţile 

prevăzute în fişa 

postului. 

Serviciul 

secretariat 

optimizat 

Nu este cazul 

16. Îmbunătăţirea 

activităţii 

serviciului 

administrativ - 

contabil 

Întâlnire de lucru cu 

personalul angajat 

 

 

Colaborarea serviciului 

administrativ - contabil cu 

elevii, cadrele didactice, 

părinţii 

ROFUIP, ROI, fişa postului 

 

 

 

Programul de lucru, 

documente lucrate 

CEAC 

 

 

 

Contabilul şef 

Administrator 

Semestrial şi 

ori de câte ori 

este nevoie 

 

Permanent 

Verificarea procesului verbal 

al întâlnirilor 

 

 

Verificarea programului de 

lucru 

Tot personalul 

serviciului 

administrativ-

contabil îşi va 

cunoaşte 

responsabilităţile 

prevăzute în fişa 

postului. 

Serviciul 

administrativ-

contabil optimizat 

Nu este cazul 

17. Îmbunătăţirea 

activităţii 

cabinetului 

medical 

Asigurarea condiţiilor 

privind sănătatea elevilor 

prin stabilirea programului 

de funcţionare al 

cabinetului astfel încât să 

acopere întreaga perioadă în 

care se află elevii în şcoală 

ROFUIP, ROI, fişa 

postului, programul de lucru 

al cabinetului medical, 

resurse materiale pentru 

acordarea primului ajutor în 

caz de urgenţă 

CEAC 

Medicul şcolar 

Asistenţii angajaţi 

Permanent Verificarea programului de 

lucru al medicului şi al 

asistentelor 

Asigurarea 

serviciilor 

medicale pe tot 

parcursul 

desfăşurării orelor 

Nu este cazul 

 

 

 

Director,                                                                                             Director adjunct,                                               Coordonator CEAC, 

Prof.Cojocariu Karina Ingrid                                                            Prof. Bălan Emanuel                                       Prof. Maftei Alina 
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1. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 
 

 

6.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare 

în vederea elaborării planului 

 

 Pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii, la nivelul Liceului „Vasile Conta” 

s-a constituit echipa de lucru care a luat legătura cu şcolile generale, liceele şi colegiile din 

zonă.  

Au fost consultate de asemenea:  

 ISJ Neamţ, 

 Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,  

 Casa Corpului Didactic,  

 Primăria Tîrgu-Neamţ,  

 părinţii (comitetele de părinţi pe clase şi şcoală), utilizând chestionare, 

interviuri, focus-grup şi discuţii. 

Procesul de consultare în vederea elaborării PAS a avut în vedere următoarele 

etape : 

 

1. Stabilirea echipei de lucru pentru elaborarea PAS şi a responsabilităţilor fiecărui 

membru al echipei 

2. Contactarea partenerilor economici şi sociali şi explicarea direcţiilor în care este 

necesară colaborarea lor cu unitatea 

3. Contextul : 

 documentele de înfiinţare ale şcolii; 

 documentele de proiectare ale activităţii şcolii; 

 documente de analiză ale activităţii şcolii;  

 documente de prezentare şi promovare a şcolii;  

 intrumente de promovare a şcolii. 

 

4. Mediul extern : 

 site-ul MEN – PRAI N-E 2014-2020 

 ISJ Neamţ – PLAI 2019 

 Direcţia Judeţeană de Statistică Neamţ; 

 AJOFM Neamţ– date statistice 2019; 

 agenţii economici – consultare şi informare asupra evoluţiei activităţii economice 

din judeţ şi oraş, chestionare, discuţii, interviuri;  

 baza de date a serviciului de secretariat al şcolii; 

 consultanţă de specialitate CNDIPT – discuţii, întâlniri de lucru. 

 

5. Mediul intern : 

 analize statistice ale sondajelor şi chestionarelor aplicate;  

 rapoarte detaliate ale responsabililor de catedre; 

 dosarele catedrelor, ariilor curriculare şi comisiei diriginţilor; 

 portofolii ale tuturor cadrelor didactice; 

 date şi statistici ale şcolii; 

 documente de analiză ale activităţii din ariile curriculare şi catedre; 
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 rapoarte ale Consiliului de Administraţie şi echipei manageriale pe anii şcolari 

anteriori;  

 rezultate ale elevilor; 

 rapoarte financiare şi contabile; 

 înregistrări şi fişe ale personalului; 

 rezultatele autoevaluării anuale privind calitatea în învăţământ; 

 rapoarte scrise ale ISJ şi MEN, întocmite în urma inspecţiilor frontale, speciale sau/şi 

tematice; 

 rapoarte de monitorizare externă a calităţii educaţiei furnizate de Liceul Tehnologic 

Vasile Conta; 

 

6. Planul operaţional 

 Planul de şcolarizare pentru anul 2021-2022; 

 ISJ – orientări ale planului de şcolarizare; 

 Strategia pentru asigurarea calităţii elaborată de Comisia pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii în Liceul Vasile Conta; 

 Planul operaţional pentru anul şcolar 2020-2021; 

 Planurile de activitate anuale ale Consiliului de Administraţie, ariilor curriculare, 

catedrelor, comisiei diriginţilor 

 

                      

6.2.   Centralizarea partenerilor planului de acţiune al şcolii – Liceul “Vasile 

Conta”  

 

Nr. 

crt. 

Profilul 

partenerilor 
Parteneri 

1. UNITĂŢI 

ŞCOLARE 

CLUBUL  SPORTIV  ŞCOLAR  TÂRGU  NEAMŢ 

COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGĂ” - TÂRGU  NEAMŢ 

ŞCOALA CU CLS  I-VIII „ION CREANGĂ” - TÂRGU  NEAMŢ 

COLEGIUL NAŢIONAL „ŞTEFAN CEL MARE “ - TÂRGU  NEAMŢ 

ŞCOALA DOMNEASCĂ GRIGORE GHICA VODĂ - TÂRGU  NEAMŢ 

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „VENIAMIN 

COSTACHI” –    M-REA NEAMŢ 

CLUBUL COPIILOR - TÂRGU  NEAMŢ 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ - TÂRGU  

NEAMŢ 

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ NEAMȚ 

C.N. „ROMAN VODĂ” -ROMAN 

C.N. „A.T. LAURIAN”-BOTOȘANI 

C.T. „MIRON COSTIN”- ROMAN 

C.N. „UNIREA”- FOCȘANI 

LICEUL TEORETIC „VASILE ALECSANDRI”- CHIȘINĂU 

LICEUL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE -CHIȘINĂU 

LICEUL TEHNOLOGIC PLOIEȘTI 

LICEUL TEORETIC LĂPUȘNA-HÎNCEȘTI-R. MOLDOVA 

2. Agenţi 

economici 

SC PANAMAROM SRL TÎRGU NEAMT 

SC ELNIUS SRL TÎRGU NEAMT 

SC MALUCO SRL TÎRGU NEAMȚ 

SC  GENEZA COMIMTEX SRL - TÂRGU  NEAMŢ 

SUPERCOOP  SOCIETATE COOPERATISTĂ - TÂRGU  NEAMŢ 

SC HUNTECH SURFACE SRL TÎRGU NEAMȚ 

SC EURO ALES SRL TÎRGU NEAMT 
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Nr. 

crt. 

Profilul 

partenerilor 
Parteneri 

SC ȘER TRANS SRL TÎRGU NEAMȚ 

SC EURO ALEX IMPEX SRL TÎRGU NEAMȚ 

SC RIFIL S.A. PIATRA NEAMȚ 

SC CARREFOUR SA ROMÂNIA 

SC PROFI SRL ROMÂNIA 

3. Instituţii CASA  CORPULUI  DIDACTIC  NEAMŢ 

PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 

BIBLIOTECA  ORĂŞENEASCĂ    TÂRGU  NEAMŢ      

FUNDAŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ SPERANŢA - TÂRGU  

NEAMŢ 

CASA CULTURII “ ION CREANGĂ” - TÂRGU  NEAMŢ 

POLIŢIA ORAŞULUI  TÂRGU  NEAMŢ 

EDITURA  STUDIS IAȘI 

GRUPUL DE PRESĂ  “ ACCENT” – PIATRA NEAMŢ 

COMPLEXUL MUZEAL JUDEȚEAN NEAMȚ 

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ 

 

Pentru anul şcolar 2020-2021 obiectivele propuse prin Planul de Acţiune al Şcolii 

anterior, au fost realizate, cele mai elocvente dovezi fiind: Raportul de evaluare pentru 

asigurarea calităţii pentru anul şcolar 2019-2020, Strategia pentru asigurarea calităţii 

elaborată de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Liceul  „Vasile Conta” 

pentru anul şcolar 2019-2020 și Atestatul privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către 

Liceul Vasile Conta, în urma vizitei de monitorizare externă, pentru acreditarea specializării 

învățător -educatoare, din luna decembrie 2019, prin implementarea standardelor de referinţă.  

 

6.3.   Organizarea activităţilor de monitorizare , revizuire şi   

reactualizare  P.A.S 

 

Organizarea activităţilor de monitorizare, revizuire şi reactualizare a PAS  are în 

vedere următoarele repere de bază: 

a. Ciclul de revizuire şi îmbunătăţire continuă a educaţiei; 

b. Repere interne/externe pentru standarde şi descriptori de performanţă; 

c. Revizuirea procedurilor; 

d. Rapoartele de activitate ale comisiilor metodice şi de lucru din şcoală; 

e. Dovezi privind realizarea planurilor de acţiune  (managementul calităţii, învăţarea 

centrată pe elev, etc); 

f. Înregistrări ale aprecierilor ISJ Neamţ, CCD, alte organe abilitate; 

g. Înregistrări privind îmbunătăţirea sistemelor şi modalităţilor de asigurare a calităţii 

(rezultate concrete ale elevilor şi profesorilor: rezultate la examene, premii la 

concursuri şi expoziţii şcolare, numărul de absolvenţi integraţi pe piaţa muncii); 

h. Raportul de autoevaluare, Raportul de monitorizare şi Raportul de evaluare pentru 

asigurarea calităţii pentru anul şcolar 2019-2020; 
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 6.4. Derularea activitatilor pentru feedback operaţional 

Activităţi  desfăşurate Coordonarea 

activităţilor 

Cateogorii 

implicate  

Finalizare Feedback 

Activităţi: 

1.Programarea întâlnirilor 

membrilor personalului în vederea 

sprijinirii elaborării PAS-ului – 

întâlniri la nivelul întregii şcoli şi la 

nivelul echipelor de lucru. 

   

 

 

2.Identificarea factorilor 

interesaţi în dezvoltarea şcolii 

 

 

 

 

3. Cercetare  şi analiză privind 

piaţa muncii pentru elaborarea 

ofertei educaţionale  

 

 

 

 

4. Întâlnire/activitate cu tot 

personalul  cu tema :  Liceul  

Vasile Conta Colegiul – 

prezent şi perspective. 

 

Echipa 

managerială 

 

 

 

 

 

 

Echipa 

managerială; 

Consiliul de 

administraţie  

 

 

Echipa 

managerială; 

Echipa de lucru a 

PAS-ului; 

 

 

 

 

Echipa 

managerială; 

 

 

Angajatori locali;  

AJOFM; 

Camera de 

Comerţ Neamţ; 

ONG-uri;  

Administraţia  

publică.  

 

Primăria -

Consiliul local 

Şefi catedră 

Echipa de lucru a 

PAS 

 

Echipa de lucru a 

PAS-ului; 

Comisia de 

curriculum;  

Consiliul 

profesoral; 

 

Consiliul de 

administraţie  

.  

 

 

Până la  

1 noiembrie 

2020 

 

 

 

 

 

15 noiembrie 

2020 

 

 

 

 

15 decembrie 

2020 

 

 

 

 

 

15 decembrie 

2020 

 

 

 

Derularea PAS anterior, îndeplinirea sarcinilor de 

lucru;  

 

 

 

 

 

 

Se suprapun pe date din PRAI/PLAI; 

Utilizarea datelor si rapoartelor nationale si 

regionale; 

Prelucrarea datelor statistice cu  AJOFM, ADRNE 

şi partenerii sociali. 

 

Personalul şcolii; 

Partenerii edcaţionali. 

 

 

 

 

 

Comisiile de lucru din scoala realizează analize 

situaţionale. 
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5. Fundamentarea Planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 

2021-2022; 

 

 

6. Instruirea personalului privind 

modelul de auto-evaluare.  

 

 

7. Comisiile metodice  realizează 

o auto-evaluare a propriilor 

activităţi concentrându-se 

asupra calităţii predării şi 

învăţării  

 

8. Organizarea de întâlniri cu 

angajatorii locali, AJOFM, 

Camera de comerţ, Consiliile 

Judeţene şi alţii  pentru a face 

cercetări privind nevoile de 

calificări la nivel local  

 

 

9. Popularizarea ofertei şcolii 

prin:  

 Târgul de ofertă 

educaţională 

 Lectorate cu părinţii 

 Acţiuni de popularizare 

în şcolile generale 

 Mass- media; 

 

Echipa 

managerială; 

Consiliul de 

administraţie.  

 

Echipa 

managerială; 

 

 

Echipa 

managerială; 

CEAC. 

 

 

 

Echipa 

managerială; 

Echipa de lucru a 

PAS-ului; 

 

 

 

 

Echipa 

managerială; 

Comisia de 

promovare a 

imaginii şcolii; 

 

 

Tot personalul 

şcolii. 

 

 

 

CEAC, 

Tot personalul 

şcolii. 

 

Responsabilii 

comisiilor şi 

catedrelor. 

Tot personalul 

şcolii; 

 

Angajatori locali;  

AJOFM; 

Camera de 

Comerţ Neamţ; 

ONG-uri;  

Administraţia  

publică.  

 

Responsabilii 

comisiilor şi 

catedrelor. 

Tot personalul 

şcolii; 

 

 

 

20 decembrie 

2020 

 

 

 

Permanent 

Semestrial. 

 

 

Semestrial; 

 

 

 

 

 

Conform 

planificărilor 

 

 

 

 

 

 

Conform  

planificarii 

 

 

 

 

 

 

Planul de şcolarizare aprobat de ISJ Neamţ. 

 

 

 

 

Rapoarte de auto-evaluare periodice: 

 

 

 

Date şi analize ale performanţei exprimate în 

rezultate concrete (rapoarte semestriale ale 

activităţii) 

 

 

 

Procese verbale ale întîlnirilor, 

Analize de nevoi.  

Participarea la întâlniri conform solicitărilor 

 Angajatorilor locali  

 AJOFM 

 Camera de comerţ  

 ONG-uri  

 administraţia publică  

Dovezi ale activităţilor. 

Realizarea planului de şcolarizare 100% 
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10. Formularea priorităţilor,  

obiectivelor şi a ţintelor 

 

 

 

11. Actualizarea elementelor 

componente şi completarea 

PAS pe măsura derulării  

acestuia 

 

12. Validarea PAS de către cei 

avizaţi 

 

 

Echipa 

managerială; 

Echipa de lucru a 

PAS-ului; 

 

Consiliul de 

administraţie; 

CEAC;  

 

 

Consiliul de 

administraţie; 

 

 

 

 

 

Echipa de lucru a 

PAS-ului; 

 

 

 

Echipa de lucru a 

PAS-ului; 

 

 

 

Echipa 

managerială; 

Echipa de lucru a 

PAS-ului; 

CEAC 

 

 

Conform 

planificărilor 

 

 

 

Conform 

planificărilor 

 

 

 

Conform 

planificărilor 

Definirea priorităţilor şcolii pentru anul şcolar 

2020-2021 conform PLAI şi PRAI şi anual, până în 

2023. 

Rezultatele obţinute de cadrele didactice  la 

examene, concursuri şcolare, cursuri de formare / 

perfecţionare. 

Formularea şi adaptarea   priorităţilor şi  

obiectivelor PAS pentru anul şcolar 2020-2021 şi 

anual, până în 2023. 

 

Reactualizarea periodică a PAS.  

Versiune finalizată pentru anul şcolar în derulare; 
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           6.5. Procedura de monitorizare şi evaluare PAS 2018-2023 – Liceul „Vasile Contaˮ Tg.Neamt 

 

 

 Raportul de monitorizare se va realiza anual de Conducerea Liceului  „Vasile Contaˮ si CEAC; 

 Conform procedurii, raportul are frecvenţă anuală şi se bazează pe date şi informaţii culese cu aceiaşi periodicitate; 

 Datele cuprinse în raport acoperă perioada de implementare: an şcolar 2020-2021  iar datele analizate sunt cele furnizate în perioada 

septembrie 2019-august 2020; 

 Datele colectate şi analizate sunt: 

 informaţii furnizate de membrii CLDPS în cursul vizitei de monitorizare; 

 informaţii furnizate de conducerea Liceului  „Vasile Contaˮ; 

 informaţii furnizate.  
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ANEXE 

 

I. Imnul Liceului Vasile Conta Tîrgu Neamț 
 

 
 

Muzica: prof. Szekereș Blaziu 

Text: prof. Cojocariu Karina-Ingrid 
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 Concursuri și proiecte extrașcolare organizate de Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț 2018 - 2020 
 

 

Nr.  Organizatori/promotori/parteneri Denumirea 

activității 

Obiective Descrierea activității Perioada și locația Nr. 

elevi 

Coordonator 

1 Inovafest 

 

Festival național 
școlar de creativitate 

și inovare 

Valorizarea şi 
promovarea 

exemplelor de bună 

practică ce ilustrează 
creativitatea şi 

inovarea în 

învăţământ ca factor 

cheie pentru 

dezvoltarea 

competenţelor 
personale, 

profesionale şi sociale 

prin învăţarea pe tot 
parcursul vieţii. 

 

Festivalul concurs a fost 
organizat pe secțiuni: 

S1. Sesiune de comunicări cu 

tema: „Strategii cross-
curriculare în sprijinul 

dezvoltării și reformării 

învățământului tehnic 

preuniversitar prin 

parteneriatul educațional 

elevi, părinți, cadre 
didactice, agenți economici, 

administrație publică. 

Exemple de bună practică 
privind dezvoltarea culturii 

antreprenoriale a elevilor în 

scopul facilitării tranziției de 
la școală la viața activă.” 

S2. Comunicări științifice cu 

tema „Inovație și creativitate 
în activitatea didactică”. 

Expoziție de material 
didactic și produse pentru 

predarea modernă a 

disciplinelor tehnice: 
S3. Prezentare de produse 

multimedia:reviste și ziare; 

filme didactice;pagini web; 
S4. Expoziție de postere și 

afișe de promovare a 

participanților la festival. 
 

23 martie 2019, ediția a 
XI-a 

250 Prof. Dragoș Ionel Cosma, MEN 
Prof. Elena Laiu, ISJ Neamț 

Prof. Rodica Ciuchi, ISJ Neamț 

Prof. Karina-Ingrid Cojocariu, LVC Tg. 
Neamț 

Prof. dr. Gheorghe Sauciuc, CT „I. Creangă” 

Tg. Neamț 

2 Ion Ionescu de la Brad-concurs 

regional, ediția a III-a 

Concurs regional pe 

teme economice 

pentru elevii de liceu 

Promovarea 

experienței 

economice a elevilor 

de liceu în vederea 

valorizării noilor 
cunoașteri în domeniu 

și creșterea calității 

procesului instructiv-
educativ prin 

stimularea spiritului 

competițional și de 
fairplay. 

Organizarea a fazei județene 

în liceele partenere din 

Vrancea, Vaslui, Bacău și 

Harghita și a fazei regionala 

la Universitatea din Bacău. 
Secțiunile de concurs:bazele 

contabilității, economia 

întreprinderii, contabilitate 
generală, contabilitatea 

evenimentelor și 

tranzacțiilor, marketingul 
afacerii, statistică și analiză 

economică și finanțe și 

fiscalitate 

28 aprilie 2019 etapa 

județeană 

12 mai 2019-etapa 

regională 

250 Prof. univ. dr. Mihai Deju-Univ. Bacău 

Prof. univ. dr. Eugenia Harja-Univ. Bacău 

Prof. univ. dr. Ovidiu Turcu-Univ. Bacău 

Conf. univ. dr. Aristița Rotilă-Univ. Bacău 

Conf. univ. dr. Laura Țimiraș-Univ Bacău 
Prof. dr. Ioan Romeo Roman-ISJ Neamț 

Prof. Rodica Ciuchi-ISJ Neamț 

Prof. Karina-Ingrid Cojocariu-LVC TG. 
Neamț 

Prof. Emanuel Bălan- LVC TG. Neamț 

Prof. Anișoara Ioniche- LVC TG. Neamț 
Prof. Radu-Mihail Pintilie- LVC TG. Neamț 

Prof. Lorena Elena Timofte- LVC TG. Neamț 
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3 Ars Oeconomica, ediția a VI-a, 2018 Concurs regional pe 

teme economice  și 
culturale adresat 

elevilor din toate 

ciclurile școlare. 

Promovarea 

experiențele 
economice, sociale și 

culturale, produse 

artistice ale elevilor. 

Simpozionul este structurat 

pe două domenii: 
1.Patrimoniul Cultural, cu 

următoarele secțiuni: 

Ars Litterae (secțiune -
concurs dedicată elevilor din 

ciclul gimnazial și liceal 

compoziții literare în limba 
romană, limba engleză și 

limba franceză); 

Ars ludica (secțiune-concurs 
dedicată elevilor de la toate 

nivele de învățământ; sunt 

premiate produse hand made, 
creații/produse inovative) 

Ars ecologica (secțiune – 

concurs dedicată elevilor din 
ciclul primar, gimnazial și 

liceal.  

Ars photographica 
(secțiune – concurs adresată 

elevilor de gimnaziu și liceu 

pasionați de fotografie și 
pictură. 

Ars dramatica (sectiune – 

concurs dedicată elevilor de 

la orice nivel de 

învățământ,prin dans, voce 

sau teatru. 
2.Patrimoniu economic, cu 

concursuri pe teme 

economice, dar și Târgul 
firmelor de exercițiu, adresat 

elevilor de clasa a XI-a. 

 

1 Noiembrie 2018 350 Prof. dr. Ioan Romeo Roman-ISJ Neamț 

Prof. Karina-Ingrid Cojocariu-LVC TG. 
Neamț 

Prof. Emanuel Bălan- LVC TG. Neamț 

Prof. Anișoara Ioniche-LVC TG. Neamț 

4 Anticomunism și represiune 

comuinistă 1945-1989, ediția a IV-a 

Simpozion regional 

cu participare 

internațională pe 
teme de istorie 

Simpozionul concurs 

adresat elevilor dar și 

profesorilor de istorie, 
religie, discipline 

socio-umane si limba 

română, vizează 
întoarcerea la 

memoria trecutului. 

Secțiuniile au fost deidcate 

elevilor dar și profesorile 

axate pe istoria națională, 
universală și cea dedicată 

Centenarului-cu tema-

Făuritori ai Marii Uniri în 
temnițele comuniste. 

 

18 Mai 2019 120 Prof. dr. Ioan Romeo Roman-ISJ Neamț 

Prof. Karina-Ingrid Cojocariu-LVC TG. 

Neamț 
Prof. Emanuel Bălan- LVC TG. Neamț 

Prof. Marius Emanuel Sandu-LVC TG. Neamț 
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II. Proiecte cu finanțarea de la instituții românești și europene, 2010-2020 
 
 

Nr. Nume proiect Nr. identificare Perioada Obiective Parteneri Nr beneficiari 
Profi Elevi 

1 „Hai la școală după 

școalăˮ 

Centrul Educația 

2000+, 

265/15.02.2012 

1 martie 2011-30 

decembrie 2012 

Dezvoltarea personala/interpersonală /pregătirea pentru 

viață a elevilor 

- 4 32 

2 „DATA=Dezvoltare 

activă prin 

Tranziție activăˮ 

POSDRU 
/175/2.1/S/151527-

beneficiar L.T. „Mihai 
Kogălniceanuˮ Vaslui 

1 aprilie-31 decembrie 
2015 

Dezvoltarea de ceompetențe necesare construirii unei 
cariere de succes și implicarea activă a tinerilor 

C.N. „A.T. Laurianˮ Botoșani, C.N. 
„Papiu Ilarianˮ Tg Mureș, C.N. „Dr. 

Ioan Meșotăˮ Brașov 

9 100  

3 „Lets ITC!ˮ- Let`s 

Improve Our 

Creative Teaching 

RO01-KA 101-

024009, Erasmus + 

iulie 2016-iunie 2018  Proiectul și-a propus să determine o implicare în actul 

didactic a noilor tehnologii, a noilor metode active 

precum şi a noilor strategii de educaţie conform cărora 
competențele elevilor pot fi formate si cu ajutorul 

instrumentelor e-learning 

În cadrul proiectului, un număr de 16 cadre didactice vor 
beneficia de cursuri de formare cu durată de una sau două 

săptămâni, organizate de furnizori de formare de renume 

din Malta, Italia și Republica Cehă. 

 16  - 

4 „Econtează!ˮ SV-30-2017, Fundația 

pentru Parteneriat și 

Mol România 

aprilie-august 2017 Stimularea implicării elevilor în probleme de ecologie 

urbană și formarea conștiinței ecologice 

Asociația Pro Democrația Club Tîrgu 

Neamț și Primăria Tîrgu Neamț 

20 1000 

5 „Neamțul – ținut al 

diversității 

culturaleˮ 

20872/31.10.2017, CJ 

Neamț  

noiembrie-decembrie 

2017 

Promovarea județului Neamț prin intermediul unui 

concurs județean dedicat elevilor de liceu prin  activități 

de antreprenoriat, sociale, culturale și artistice în cadrul 
celor 6 secțiuni (inventică/tehnică, limbi moderne, arte 

vizuale, antreprenoriat, scurt metraj și tradiții nemțene). 

- 200 60 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



82 

 

 

 

 
 

 

III. PLAN DE ACTIVITATE PENTRU PROMOVAREA OFERTEI EDUCATIONALE 2021-2022 

 

Actiuni de promovare Persoane 

responsabile 

Resurse utilizate 

Umane Materiale De timp financiare 

1. Prezentarea și aprobarea în 

Consiliul de administrație și în 

Consiliul profesoral a planului de 

școlarizare propus pentru 

anul școlar 2021-2022. 

Echipa 

manageriala 

 

Cadre didactice - PAS; Plan 

operațional 

- Opțiunile elevilor 

claselor a VIII a 

17.01.2021 - 

2. Afișarea pe site-ul școlii a 

planului de școlarizare propus 2021-

2022.  

Echipa 

managerială 

Profesori informatică - Echipamente 

multimedia 

Februarie 

2021 

- 

3. Popularizarea planului de 

școlarizare propus pentru anul 

școlar 2021-2022 în fiecare școală 

gimnazială din zonă. 

Echipa 

managerială 

Profesori informatică Materiale 

informative 

Februarie-

martie 2021 

Costuri imprimare 

4. Realizarea de materiale de 

informare și promovare a ofertei 

educaționale 2021- 2022 (pliante, 

broșuri, pagina WEB pe internet va 

cuprinde și Oferta Liceului 

“Vasile Conta” Tîrgu Neamț). 

Tipărirea ofertei educaționale în 400 

de exemplare. 

Comisia de 

realizare,validare și 

promovare a ofertei 

educaționale 

Șefii de catedră 

Profesori informatică 

Echipamente 

multimedia 

18.03.2021 

 

Costuri imprimare 

5. Stabilirea echipelor de profesori 

și foști elevi ai școlilor gimnaziale-în 

momentul de față elevi ai Liceului 

„Vasile Conta”- care se vor deplasa  

în Tîrgu Neamț și în comunele 

arondate; 

profesorii vor opta pentru 

-Cadre didactice 

- Elevi 

-Cadre didactice 

- Elevi 

- Februarie-

martie 2021 

- 
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promovarea ofertei educaționale în 

școli gimnaziale, ținând cont de 

cunoașterea localității, a școlii sau a 

altor factori care favorizează 

promovarea ofertei educaționale. 

6. Distribuirea materialelor 

informative sub forma de pliante, 

fluturași publicitari, extrase din 

oferta educațională în rețeaua 

scolară - echipele de profesori și 

elevi vor prezenta filmul de  

prezentare a școlii și vor distribui 

materialele informative directorului 

școlii, diriginților claselor a VIII a, 

elevilor claselor a VIII a și 

părinților acestor elevi; echipele de 

profesori și elevi vor avea discuții cu 

directorii, diriginții, elevii și părinții 

acestora cu privire la oferta 

educațională și fiecare 

specializare/profil 

Comisia de 

realizare,validare si 

promovare a ofertei 

educaționale 

Cadre didactice 

- Elevi de la școlile 

generale din oraș + 

mediul rural; 

- Directori 

- Diriginți 

- Părinți 

-Materiale informative 

pliante, fluturași 

publicitari,extraseoferta 

educationala 

- Filme-prezentarea 

școlii 

Mai 2021 Costuri imprimare 

7. Participarea scolii la Târgul 

educațional, activitate de orientare 

școlară și profesională, adresată 

elevilor de clasa a VIII-a din orașul  

Tîrgu Neamț și zonă, diriginților 

acestora și părinților. 

Echipa 

managerială 

Comisia de 

realizare,validare și  

promovare a ofertei 

educaționale 

-ISJ Neamț 

-CJRAE Neamț; 

-Elevi de la scolile 

generale din oras + 

mediul rural; 

- Învățători 

- Diriginți 

- Părinți 

- Cadre didactice; 

Stand de prezentare a 

ofertei educaționale 

(materiale promoționale 

privind oferta 

educațională, 

pe suport de hârtie și  

electronic, pliante, 

filme, reviste ale scolii); 

Aprilie 2021 

 

Venituri 

proprii 

8. Antrenarea mass-mediei în 

publicarea acțiunilor si rezultatelor 

în asigurarea accesului la oferta 

educațională a scolii. 

Publicarea in presa a specializarilor 

propuse pentru anul scolar 2021-

2022. Promovarea la 

televiziunile/radiourile locale a 

Echipa 

manageriala 

Comisia de 

realizare,vali 

dare si promovare 

a ofertei 

educationale 

Cadre didactice 

- Bibliotecar 

- Mass-media 

-Listă de contacte 

media 

- Articole în ziare si 

reviste locale; 

periodic Venituri 

Proprii 
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ofertei educationale 2021-2022 

9. Afisarea Ofertei educaționale la 

loc vizibil in scoala(holul-intrare 

elevi, aviziere incinta scolii) si in 

fiecare scoala gimnaziala din oraș si 

din cele 14 comune arondate 

Echipa 

manageriala 

Comisia de 

realizare,vali 

dare si promovare 

a ofertei 

educationale 

-Profesorii diriginți 

-Directorii scolilor 

gimnaziale 

-Material Informativ 

– pliante 

 Costuri de imprimare 

10.Acțiuni în parteneriat cu elevii 

din clasa a 

VIII-a, părinții acestora, cadre 

didactice 

(din ciclul gimnazial): 

Ex: vizite la Liceul “Vasile Conta” 

Tîrgu Neamț, dezbateri pe tema 

orientării scolare, prezentarea 

ofertei scolare insistându-se pe 

structura acesteia si calitatea actului 

didactic, cooptarea elevilor de la 

clasele V-VIII în activitățile 

Centrului de Excelență – Cercul de 

informatică – cercul de matematică 

etc., discuții individuale cu elevii cu 

rezultate deosebite la concursuri si 

olimpiade scolare. 

Echipa 

manageriala 

Comisia de 

realizare,vali 

dare si promovare 

a ofertei 

educationale 

- Cadre didactice 

- Elevi 

- Profesorii diriginți 

Material informativ 

- Aparatură 

multimedia 

- Pliante 

- Brosuri 

 Venituri proprii 

 

Responsabil , 
Comisia de realizare, validare si promovare a ofertei educationale 

Director, Prof. Karian-Ingrid COJOCARIU                                                                                                         

Dir. adjunct,  Prof. Emanuel BĂLAN 
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V.  PLAN  DE  PROMOVARE               A  IMAGINII                        ŞCOLII 

 

 
      OBIECTIVE GENERALE : 

 
- Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 

- Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

instituţional; 

- Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele 

partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional; 

- Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, integrarea elevilor pe piaţa muncii, susţinerea elevilor cu dezavantaj 

social şi conduite de risc, susţinerea elevilor în alte abilităţi; 

- Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea 

locală; 

- Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei; 

 
 

  

Nr.  Acțiuni/Măsuri Termen Cine răspunde Observații 

1 Reactualizarea periodică a paginii WEB Asigurarea 

funcţionării site-ului. 

Conştientizarea importanţei aplicării pachetului de sarcini 

pe probleme de comunicare şi relaţii cu publicul. 

Reconsiderarea strategiei privind imaginea instituţională 

în rândul elevilor, părinţilor, comunităţii. 

Organizarea şi distribuirea de responsabilităţi speciale 
legate de relaţia cu beneficiarii actului educational. 

Permanent Directori 

Consilier de imagine 

Coordonator de proiecte 

Informatician  

 

2 Organizarea şi participarea la acţiuni comune şi 

relevante pentru comunitate. 

Stabilirea unor legături, participarea responsabilă a 

Permanent Directori 

Reprezentanţi ai instituţiilor 

publice  
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tuturor persoanelor implicate la problemele comune ale 

societăţii civile pentru realizarea proiectelor proprii-

şcoală, instituţii publice locale şi judeţene. 

Reprezentanţi ai societăţii 

civile  

Consilier imagine 

3 Asigurarea transparenţei necesare participării responsabile a 

tuturor membrilor în structuri parteneriale, conducerea 

locală, părinţii, oamenii de afaceri în ceea ce priveşte 

adecvarea ofertei educaţionale a şcolii la specificul 

comunitar ( întâlniri, şedinţe cu caracter informativ, 

lucrativ, de analiză, de consultare). 

Permanent Directori 

Reprezentanţi ai instituţiilor 

publice  

Reprezentanţi ai societăţii 

civile  

Consilier imagine 

 

4 Promovarea imaginii instituţionale. 

Rapoarte evaluative întocmite de consilierul de 
imagine. 

Permanent Directori 

Consilier de imagine 

 

5 Marketing educaţional - iniţierea, implementarea de 

acţiuni cu parteneri educaţionali, comunitari în ideea 

promovării ofertei educaţionale-participarea la şedinţele 

claselor a VIII-a de la şcolile generale din municipiu şi 

zona limitrofă. 

Semestrul II Director 

Consilier educativ  

Consilier imagine 

 

6 Monitorizarea activităţii extraşcolare şi a concursurilor 

şcolare. 

Permanent Directori  

Responsabili catedre/comisii 

metodice 

Comisia de curriculum  

 

7 Organizarea şi desfăşurarea simulărilor la disciplinele 

specifice examenelor naţionale , Bacalaureat 2016 

conform reglementărilor legale şi tezele cu subiect unic la 

clasele a XII-a. 

Semestrial Directori 

Profesorii de specialitate 

 

8 Realizarea unor planuri operaţionale vizând relaţia şcolară- 

părinţi ca factor determinant în realizarea obiectivelor 

comune, şedinţe, întâlniri periodice a elevilor „ 

problemă”. 

Permanent Directori  

9 Identificarea de oportunităţi la nivelul comunităţii 

locale pentru sprijinirea copiilor şi tinerilor proveniţi din 

familii cu resurse financiare reduse. 

Permanent Comisia pentru proiecte si 

programe 
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10 Iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 

diferenţiate care să răspundă socializării tinerilor 

(concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici, 

personalităţi). 

Permanent Consilier educativ  

 

 

11 Iniţierea de programe de formare a elevilor pentru 

realizarea unor proiecte în beneficiul comunităţii 

(participarea la acţiuni organizate în scop umanitar) 

Derularea programelor de protecţie a mediului ECO-
ŞCOALA şi altele. 

Permanent Directori 

 

 

12 Conlucrare cu reprezentanţii administraţiei publice 

locale în confirmarea reţelei şcolare şi a planului de 

şcolarizare 

Sept-dec 

2019 

Directori 

 

 

13 Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii şi 

posibilităţilor de realizare în cadrul legal existent şi cu 

resurse disponibile. 

Noiembrie 

2019 

Directori 

Reprezentanţi ai 

administraţiei publice locale 

 

14 Elaborarea planului de dezvoltare a unităţii şcolare 

pentru satisfacerea nevoilor proprii şi ale 

comunităţii locale. 

Noiembrie 

2019 

Directori 

Reprezentanţi ai 

administraţiei publice locale 

 

15 Armonizarea  mesajelor şi 

moderarea/medierea/prevenirea disfuncţiilor în relaţiile 

dintre unitatea şcolară şi autorităţile locale. 

permanent Directori 

Reprezentanţi ai administraţiei 
publice locale 

 

16. Iniţierea de acţiuni vizând accesarea fondurilor 

comunitare Iniţierea de programe proprii înscrise în 

strategia judeţeană privind Integrarea Europeană. 

Conform 

planului 

operaţional 

propriu 

Directori 

Reprezentanţi ai 

Administraţiei publice locale 

Consilier educativ  

 

17 Întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului şcolar pentru 

crearea unui ambient favorizant procesului de 

învăţământ. 

Permanent Directori 

Reprezentanţi ai 

Administraţiei publice locale 

 

18 Ziua porţilor deschise „Licean pentru o zi”. Aprilie 2021 Directori ,Profesori  

19 Revista şcolii Semestrial Colectivul de redacţie  

20 Prezentarea activităţilor din şcoală în mass-media 

(Radio M plus FM, TVN Neamt, TeleMoldova şi 

Permanent Directori 

Consilierul de imagine 
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presa scrisă locală) 

21 Sesiuni de comunicări ştiinţifice. Semestrial Directori 

Profesorii implicaţi în aceste 
activităţi 

 

 

 

Director, 

Prof. Cojocariu Karina-Ingrid 

    

  


