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PREFAȚĂ 

„Cunoașterea există pentru a fi împărtășită."  

(Ralph Waldo Emerson) 

Școala, văzută într-o imagine de ansamblu, este o avere, a noastră, a tuturor. Rolul ei 

este de a forma generații care dau substanță și sens timpului pe care îl trăim, de a valida idealuri 

și de a propune viziuni puse în slujba societății. Povestea acestei instituții de învățământ a 

început acum 20 de ani, în 1997, atunci când o echipă de 

oameni curajoși, tineri, dedicați și-a asumat misiunea sacră de 

a pune piatra de temelie a unui nou templu al educației 

nemțene, transformat astăzi în Liceul „Vasile Conta”.   

Privind în urmă, putem spune că liceul nostru a reușit 

să impună învățământului local o tradiție care se regăsește 

explicitată în sigla instituției. Performanța, profesionalismul, 

ambiția, implicarea au devenit trăsături care astăzi descriu 

idealul în care școala noastră a crezut încă de la început. An de 

an, această școală a crescut în valoare și a căpătat un renume 

care o așază între instituțiile de top din județ. Poate că 20 de ani 

par puțin, însă ei au lăsat în urmă amintiri frumoase elevilor și 

cadrelor didactice care, pe treptele acestei instituții, au pornit pe drumul către succes. Drumul 

acesta a fost și încă rămâne pavat cu multe provocări, dar noi avem acum atât experiența 

necesară, cât și convingerea reușitei. De aceea, ne asumăm toate responsabilitățile care derivă 

de aici.  

Acum 20 de ani am deschis porțile unei școli generale și am evoluat treptat către ceea 

ce reprezintă astăzi Liceul „Vasile Conta”. Această evoluție a adus cu sine noi standarde de 

performanță, a atras creșterea calității și a creativității actului educațional, dar ne-a și stimulat 

în a excela în educație.  

Astăzi, Liceul „Vasile Conta” are o identitate bine conturată la crearea căreia au 

contribuit, în egală măsură, toate generațiile de dascăli pe a căror muncă a fost zidită această 

școală. Avem acum maturitatea, dar și instrumentele necesare pentru a ne trasa, cu luciditate, 

liniile care ne definesc spiritul și locul în cadrul învățământului nemțean.  

Pentru dăruirea, efortul și sacrificiul dumneavoastră, colectivul de redacție al acestei 

cărți aniversare vă mulțumește și vă dedică aceste pagini.  

 

Director, profesor Karina Ingrid Cojocariu  
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ISTORICUL INSTITUȚIEI: CĂUTARE, IDENTITATE, PERSPECTIVE 

Între instituțiile de învățământ din orașul Tîrgu Neamț, Liceul „Vasile Conta” a fost, 

încă de la momentul înființării, asimilat cu tinerețea. Evoluția sa, una spectaculoasă în sine, 

evidențiază atât dorința de a se racorda la nevoile comunității locale și ale pieței muncii, cât și 

nevoia de a-și făuri o identitate proprie. Urmărită cu atenție, această evoluție se supune rigorilor 

unei narațiuni la crearea căreia au contribuit, an de an, dascăli, elevi, părinți și instituții 

partenere. Este o poveste deschisă, al cărei univers este în continuă expansiune, căci 

provocările lumii contemporane forțează întotdeauna o instituție de învățământ să se adapteze 

la specificul unei anumite societăți.  

O privire retrospectivă aduce totdeauna la iveală un sens, căci cei 20 de ani de existență 

a Liceului „Vasile Conta” spun o poveste despre căutări, despre identitate, dar și despre 

perspective. Abia acum, privind în urmă, putem citi în cartea timpului treptele 

transformărilor instituționale prin care a trecut școala noastră și putem puncta momentele 

și oamenii care și-au adus contribuția la consolidarea identității liceului în care și-au definit 

personalitățile elevi, profesori, oameni de mare caracter ale căror nume se regăsesc gravate în 

pietrele de temelie pe care este fondat spiritul școlii noastre care trăiește astăzi și în noi.   

Povestea unei școli nu trebuie spusă, însă, fără a lua în considerare istoria comunității 

din care ea face parte. Miza este, de departe, conturarea identității instituționale a Liceului 

„Vasile Conta” din Tîrgu Neamț. Preluând cuvintele directorului care a condus unitatea de 

învățământ în momentul înființării, doamna profesor Cojocaru Emilia, „la zestrea orașului s-a 

mai adăugat un obiectiv important, această școală” care își serbează acum cei 20 de ani de 

existență, de trudă, de căutare febrilă a unei identități, de implicare în viața comunității, de 

contribuții însemnate aduse la dezvoltarea învățământului nemțean, dar și de soluții alternative 

la oferta educațională de la nivel local. Nu a fost un drum ușor, însă iată-ne ajunși astăzi la o 

distanță suficient de mare care ne permite să refacem puntea dintre ani și să definim ceea ce 

am clădit împreună cei vechi și cei noi. În toți acești ani, școala noastră a reușit să își definească 

propriul drum și propriul loc în interiorul comunității din care face parte, dar și al instituțiilor 

de învățământ din județ, astăzi – stau mărturie multiplele distincții – fiindu-i recunoscute 

meritele aduse de-a lungul timpului la promovarea unui învățământ de calitate.  

Asemenea vechilor palimpseste, pergamente de pe care s-a șters scrierea inițială pentru 

a se putea așeza o nouă scriere, dar pe care se mai văd încă urmele vechiului text, istoricul 

școlii noastre trebuie căutat dincolo de momentul întemeierii, anul 1997. Înființarea Liceului 

„Vasile Conta” este strâns legată de Școala Gimnazială Domnească „Grigore Ghica-Vodă” din 

Tg. Neamț,  instituție cu o vechime de 161 de ani (fosta Școală Domnească din Tg. Neamț), 

locul unde a învățat Vasile Conta, patronul cultural al liceului nostru. Cum, după 1990, Școala 

Gimnazială Domnească „Grigore Ghica-Vodă” își desfășura activitatea educațională în trei 

schimburi, cu efective foarte mari de elevi, pe fondul creșterii natalității în zona Tg. Neamț, 

administrația locală a decis construirea unei noi instituții de învățământ, care să preia din 

efectivele de elevi și cadrele didactice ale Școlii nr. 2. În felul acesta, în anul 1997, se 
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inaugurează noul corp de școală, care se desprinde din Școala Gimnazială Domnească „Grigore 

Ghica-Vodă”, pentru ca, în timp, unitatea nou înființată să capete personalitate juridică.  

La 15 septembrie 1997, își deschidea porțile Școala cu clasele I-VIII nr. 8 „Vasile 

Conta”, situată pe strada Radu Teoharie. Atunci școlii noastre i-au fost repartizați peste 1000 

de elevi de la Școala nr. 2, însoțiți de dascălii lor. Sfințirea clădirii a fost oficiată de un sobor 

de preoți format din: preot Constantin Munteanu, paroh la Biserica „Sf. Gheorghe”, preot Ioan 

Boca, paroh la Biserica „Sf. Nicolae”, preot Nicolae Axentoi, paroh la Poiana-Groși, și preot 

Gheorghe Aparaschivei, paroh la Biserica „Sf. Haralambie”. În semn de prețuire pentru marele 

filosof, dar și pentru a arăta descendența instituțională din Școala nr. 2, acolo unde a învățat 

Vasile Conta, primul consiliu profesoral, din data de 1 septembrie 1997, a aprobat propunerea, 

făcută de către profesorul Ioan Munteanu, ca numele noii școli să fie „Vasile Conta”. 

Denumirea devine oficială prin decizia ISJ Neamț, nr. 1202, din 22 aprilie 1998, care, la art. 1, 

consemnează: „Cu data de 01.09.1997 se înființează în orașul Tîrgu Neamț Școala cu clasele 

I-VIII Nr. 8 «Vasile Conta»”. În acest moment, piatra de temelie a școlii noastre se așterne 

pentru generațiile următoare de elevi, iar data de 15 noiembrie, ziua de naștere a patronului 

cultural al școlii noastre, este sărbătorită, în fiecare an, în cadrul activităților dedicate Zilelor 

liceului.  

Deschiderea oficială a avut loc la 15 septembrie 1997, sub îndrumarea noului director 

al școlii, profesor Emilia Cojocaru, și a directorului adjunct, profesor Vasile Astăcioae. Printre 

invitați s-au numărat inspectorul școlar general, profesor Francisc Gille, primarul orașului, 

inginer Serafim Lungu, consilierii locali Mihail Amzulescu și Constantin Oprișan, directori de 

școli și părinți.  

Câțiva ani mai târziu, datorită dezvoltării sectorului serviciilor și al celui comercial din 

zona Neamțului, s-a impus, ca o prioritate locală, înființarea unor specializări preuniversitare 

adaptate pieței muncii. Prin urmare, în anul școlar 2006-2007, se înființează primele clase de 

liceu ale unității de învățământ, având ca specializare unică, în domeniul serviciilor, „Tehnician 

în activități economice". Atunci se năștea Liceul Economic „Vasile Conta”, primul liceu de 

profil din orașul Tîrgu Neamț. 

Istoricul specializărilor conține povestea sa și relevă încercarea tuturor directorilor 

care au condus destinul acestei școli de a racorda instituția noastră de învățământ la nevoile 

elevilor, comunității locale și pieței muncii. Nevoia de a-și defini o identitate în interiorul 

învățământului nemțean și de a propune alternative la oferta educațională de la nivel local face 

ca în nou întemeiata școală să fie înființate, încă din 1997, clase cu program intensiv franceză 

(pentru învățământ primar), clase cu program intensiv engleză (pentru învățământ gimnazial) 

și clase cu profil sportiv (fotbal și handbal). În perioada 1998-2002, în planul-cadru al Școlii 

cu clasele I-VIII Nr. 8 «Vasile Conta», figurau clase de muzică, profil vocațional: vioară, 

pian, teorie-solfegiu (în cadrul învățământului primar) și clase cu profil arte plastice: pictură, 

modelaj (în cadrul învățământului gimnazial). Pe parcursul perioadei 2000-2006, școala a 

găzduit practica pedagogică a elevelor Seminarului Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva”, 

Agapia, care s-a efectuat în cadrul învățământului primar, printr-un parteneriat metodic între 

cele două instituții.  
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În septembrie 2003, instituția își schimbă numele în Școala cu clasele I-VIII nr. 1, 

moment în care în unitate debutează alternativa educațională „STEP BY STEP”, pentru 

învățământul primar. În anul școlar 2006-2007, sunt asimilate școlii cele două grădinițe din 

oraș, Grădinița cu Program Prelungit nr.1 (ce funcționa cu 13 grupe, totalizând 338 de 

preșcolari, dintre care o grupă cu 27 de preșcolari, în alternativa educațională „Step By Step”) 

și Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 (care includea un număr de 8 grupe și un număr de 

215 preșcolari), care, începând cu anul școlar 2010-2011, se afiliază Școlii Generale nr. 2. În 

anul 2007, sub conducerea directorului Manole Grigore, numele școlii suportă o altă 

modificare: transformarea în Liceul Economic „Vasile Conta”, care se datorează înființării 

claselor liceale, pe filieră tehnologică, cu profilul Servicii și calificarea profesională Tehnician 

în activități economice. În anul școlar 2011-2012, pentru învățământul liceal se aprobă și o 

clasă cu profil Matematică-informatică, pentru care exista autorizare de funcționare 

provizorie încă din 2008. 

În anul școlar 2014-2015, sub conducerea directorului Cojocariu Karina Ingrid, 

moment în care instituția își schimbă titulatura în Liceul „Vasile Conta”, este înființat profilul 

Pedagogic, filiera vocațională, specializarea Învățător-educatoare, element de noutate în cadrul 

învățământului liceal din zonă, care se datorează faptului că nu exista o acoperire a cererii de 

educație în acest domeniu pentru zona Tg. Neamț (comunele Brusturi, Drăgănești, Răucești, 

Țimișești, Pipirig, Păstrăveni, Urecheni, Bălțătești, Petricani, Grumăzești, Crăcăoani și orașul 

Tîrgu Neamț). Sunt atrași elevi care manifestă înclinație către domeniul educațional, dispuși să 

își însușească tainele vocației de dascăl.  

În momentul actual, la 20 de ani de la înființare, școala noastră oferă trei clase cu profil 

Servicii și o clasă cu profil Pedagogic. Totodată, în urma unei analize atente a cerințelor actuale 

de pe piața muncii, dar și din dorința de a diversifica oferta educațională a instituției, școala 

noastră face demersurile necesare pentru a obține autorizarea de funcționare provizorie pentru 

un nou profil, Automatizări, care ar urma să fie înființat începând cu anul școlar 2018-2019. În 

subordinea liceului, se află, încă, Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, situată în strada 

Panazol, nr. 2. 

Această trecere în revistă a istoricului specializărilor evidențiază mai multe elemente 

care definesc specificul ofertei educaționale puse la dispoziția elevilor de școala noastră de-a 

lungul timpului. Constatăm, mai întâi, o diversitate a ofertei educaționale corelate cu nevoia 

școlii de a se defini instituțional. Schimbarea numelui s-a produs ca urmare a nevoii de adaptare 

permanentă la cerințele comunității și ale pieței muncii, din dorința de a atrage elevi buni care 

și-au dorit să performeze în interiorul specializărilor pe care le-a oferit liceul de-a lungul 

timpului. Observăm, apoi, și stabilirea, în timp, a unei identități de nișă, care o situează între 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Tîrgu Neamț. Din 

aceste motive, școala a ținut permanent să propună oferte educaționale viabile la învățământul 

nemțean, lucru evidențiat de abordarea tuturor filierelor și de profilurile lipsite de precedent 

pentru învățământul de la nivel local.   

Efectivele de elevi au cunoscut, la rândul lor, o direcție ascendentă și spun povestea  

dezvoltării instituționale a școlii de-a lungul timpului. Dacă în anul școlar inaugural instituția 
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figura cu 18 clase de învățământ primar și 17 clase de învățământ gimnazial, însumând un 

număr de 880 de elevi, în anul școlar 2000-2001, școala ajunge la 996 de elevi. Anii școlari 

următori prevăd o scădere a numărului de elevi, ajungând, în 2004, la un minim de 618. În anul 

școlar 2006-2007, în urma extinderii instituționale și adăugării grădinițelor cu program 

prelungit, efectivele școlii cresc simțitor, ajungând la 1189 elevi, deși numărul de elevi pe 

ciclurile primar și gimnazial este în continuare în scădere. În 2007-2008, odată cu 

transformarea școlii în liceu, efectivele cresc la 1292, în același raport, însă, cu o creștere 

simțitoare a numărului de elevi din ciclurile primar și gimnazial care va continua și în anii 

următori. Maximul efectivelor este atins în anul școlar 2009-2010, atunci când școala avea în 

grijă un efectiv de 1467 de elevi. Plecarea din subordinea școlii a Grădiniței cu program 

prelungit nr. 2 duce la o scădere a numărului de elevi, care este refăcut rapid, în anii următori, 

prin dezvoltarea și extinderea claselor de învățământ liceal. În prezent, școala funcționează cu 

11 grupe de învățământ preșcolar, 15 clase de învățământ primar, 11 clase de învățământ 

gimnazial și 11 clase de învățământ gimnazial, totalizând 1290 de elevi.    

Personalul școlii a cunoscut, la rândul său, o creștere în concordanță cu dezvoltarea 

instituțională a unității noastre de învățământ. În 1997, anul inaugural, în unitatea noastră de 

învățământ își desfășurau activitatea 86 de angajați din care 66 de cadre didactice (18 

învățători și 48 de profesori), buna funcționare a școlii fiind asigurată de 4 persoane pentru 

personalul didactic auxiliar și 16 persoane pentru personalul nedidactic. Existau atunci 18 

clase la învățământul primar și 17 clase la cel gimnazial. În anul școlar 2016-2017, dezvoltarea 

instituțională face ca în rândul personalului școlii să figureze 118 angajați din care 80 de cadre 

didactice: 23 de educatoare, 14 învățători, 43 de profesori, 18 persoane pentru personalul 

didactic-auxiliar și 20 de persoane pentru personal nedidactic. Efectivele sunt organizate însă 

altfel: 11 grupe la învățământul preșcolar, 14 clase la învățământul primar, 11 clase la 

învățământul gimnazial și 14 clase la învățământul liceal.  

Investițiile realizate de-a lungul timpului în infrastructura școlii arată o permanentă 

adaptare a școlii la creșterea numărului de elevi, dotarea școlii cu cabinete moderne, dar și o 

luptă pentru a atrage fonduri care să susțină dezvoltarea bazei școlare. În anul înființării, 

suprafața funcțională a școlii era de 31.912 demp2, aceasta dispunând de următoarea structură 

modulară: un corp format din 23 de săli de clasă, trei laboratoare (chimie, fizică, biologie), un 

cabinet de informatică, cancelarie, bibliotecă, spații administrative, spații utilitare, un corp 

format  din sală de sport și vestiare, sală de festivități, ateliere pentru educație tehnologică, 

atelier de modelaj, cabinet medical, săli de muzică și o centrală termică.  

Fundamentale, în dezvoltarea școlii, au fost investițiile realizate de instituțiile 

în subordinea cărora instituția noastră se află: Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul 

Județean Neamț, Consiliul Județean Neamț, Consiliul Local, Primăria Orașului Tîrgu Neamț, 

Clubul Copiilor, Protopopiatul Tîrgu Neamț, Poliția de proximitate, Casa Culturii „Ion 

Creangă” și agenții economici de la nivel local care au pus baza lor materială la dispoziția 

elevilor noștri în perioada de practică sau cu care au fost încheiate parteneriate în vederea 

desfășurării a diverse activități extrașcolare: Asociația „Pro democrația”, CITO, Fundația 

„Omenia”, „SuperCoop” Tîrgu Neamț, SC Ellmar COM SRL, SC Arianis Prod. Com. SRL, 
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SC Panamarom SRL, SC Zaharescu Construcții SRL și SC Elnius SRL. Un loc aparte, în cadrul 

dezvoltării instituționale a școlii noastre, îl ocupă Asociația „Pro Parentes” (Asociația 

părinților elevilor din școala noastră), înființată în anul 2008, care a sprijinit de-a lungul 

timpului activitățile organizate de școala noastră și care s-a implicat activ în toate proiectele 

desfășurate la nivelul școlii, susținând inițiativele cadrelor didactice în ceea ce privește 

organizarea de activități cu caracter educativ: Gala olimpicilor, Simpozionul „ARS 

OECONOMICA”, Zilele liceului sau Balul bobocilor. Un alt compartiment care a definit, 

încă de la început, activitatea instituțională a Liceului „Vasile Conta” este Biblioteca 

școlii. Începând cu anul 2015, biblioteca intră într-un proiect de modernizare, sala fiind 

dotată cu videoproiector, tablă interactivă, calculatoare și pupitre și scaune noi, 

transformându-se, între timp, într-un adevărat centru de informare atât pentru elevi, cât 

și pentru profesori. În momentul actual, biblioteca dispune de un număr de 13.221 

volume, numărul constant de cititori fiind de aproximativ 600 de elevi din toate ciclurile 

școlare – primar, gimnazial și liceal. 

Astăzi, Liceul „Vasile Conta” are deja o identitate bine conturată. Mărturie îi stau nu 

doar denumirea instituțională (legată de numele filosofului, patron al școlii, serbat în fiecare an 

în luna noiembrie, în cadrul Zilelor liceului), locația (strada Radu Teoharie), sigla, imnul, 

revista școlii („Contează!”), pagina web, Gala olimpicilor, Asociația „Pro Parentes”, ci și oferta 

educațională diversă care cuprinde, alături de profilurile Economic și Pedagogic ce definesc 

învățământul liceal, clase gimnaziale, primare, inclusiv grupe de preșcolari. În felul în care e 

construită, școala este gândită ca un tot, semn că cei care au condus și conduc destinul școlii 

și-au proiectat strategia educațională pe termen lung pentru a oferi elevilor o continuitate atât 

de necesară în condițiile învățământului contemporan. Să nu uităm însă de un spirit al școlii, 

la fel de important între elementele identitare, căci școlii noastre i se recunoaște meritul de a fi 

o instituție de top în învățământul nemțean, care e produs și continuă să îndrume elevi buni și 

foarte buni, înzestrați nu doar cu o bună pregătire teoretică, ci și cu una practică. O confirmă 

nu doar numărul mare de elevi premiați la fazele naționale ale olimpiadelor școlare, ci și 

numărul mare de activități extrașcolare în care sunt implicați elevii noștri, fie că este vorba 

despre proiecte educaționale: Simpozionul „ARS OECONOMICA”, Simpozionul 

„Anticomunism și represiune comunistă. 1945-1989”, parteneriate, activități de voluntariat sau 

simple, dar atât de emoționante, activități dedicate diverselor evenimente serbate de instituțiile 

școlare din întreaga țară. Toate elementele invocate mai devreme vor fi atent discutate în 

paginile următoare ale acestei cărți aniversare pe care intenționăm să le lăsăm moștenire celor 

care vor veni în urma noastră.  

                                                                                                     Profesor, Fărmuș Ioan 
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Cine suntem? 

 

Căutătorii unei căi ce conduce nu numai spre adevăr, ci şi spre performanță. 

Oamenii născuți din metafora timpului, din numerele infinitului, din rațiunea istoriei, 

din inima universului. 

Nucleul unei lumi în care domină binele. 

Treptele spre o lume a împlinirii. 

Aducătorii de echilibru şi pace. 

Țara unde visurile se nasc din nevoia de perfecțiune. 

Iubitorii  de perfecțiune, nou, frumos. 
 

Prietenii cifrelor şi literelor. 

Exploratorii sufletelor. 
 

Noutatea și diversitatea ideilor reformatoare. 

Oaza de lumină și speranță. 

Inima acestei școli care vibrează în fiecare clipă. 
        

Altfel spus: Contați pe noi! 

 

Profesor, Daniela Cristea 
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UN ORAȘ, O VIAȚĂ, O ȘCOALĂ 

Capitolul acesta este dedicat oamenilor care au condus destinul școlii noastre de-a 

lungul timpului, echipelor manageriale care au fondat și au perpetuat acel spirit al școlii care 

ființează și astăzi. Datorită activității lor manageriale, calităților de lideri, Liceul „Vasile 

Conta” are astăzi identitatea bine definită. Ei sunt aceia care și-au asumat atunci riscuri, dar 

care au intuit nevoi educaționale și au proiectat strategii educative datorită cărora școala noastră 

este astăzi o instituție complexă, multicompatimentată, un întreg care pune alături învățământul 

preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Mărturiile lăsate de dumnealor sunt dovada înțelepciunii 

și a curajului de a lua decizii care au influențat decisiv identitatea pe care o are astăzi liceul. 

Poveștile sunt despre începuturi, despre pariuri făcute cu învățământul nemțean (evident 

câștigate!), despre echipe care s-au dedicat școlii, lăsând deoparte (oare de câte ori?!) griji, 

necazuri, probleme personale sau familiale.  

Însă directorii școlii noastre nu au fost niciodată singuri. Întotdeauna au fost făcut parte 

din echipe manageriale, împreună cu directori adjuncți alături de care au implementat 

programe educative, au dezvoltat parteneriate, au propus oferte educaționale care să satisfacă 

nevoile educabililor de-a lungul timpului. De aceea, putem considera astăzi cuvintele lor 

documente vii care stau mărturie despre acel spirit care dă identitate școlii noastre. O trecere a 

acestor oameni (da, înainte de toate, sunt oameni!) spune povestea unor destine care și-au pus 

rațiunea și pasiunea în slujba școlii și care și-au identificat activitatea profesională și (de ce nu, 

personală?!) cu cea a școlii pe care au condus-o.  La momentul inaugural, echipa managerială 

a fost asigurată către directorul noii instituții școlare, profesor Emilia Cojocaru, alături de 

directorul adjunct, profesor Vasile Astăcioae. Din 1999, noul director adjunct devine profesorul 

Traian Cosma, iar, din 2002 și până în 2012, director adjunct a fost doamna profesor Eugenia 

Tiugea. Din anul 2006, director este numit profesorul Grigore Manole, sub conducerea căruia, 

de la 1 septembrie 2007, școala devenea Liceul Economic „Vasile Conta”. Din anul 2008, liceul 

are un nou director, profesor Anișoara Ioniche. Din 2012 conducerea este asigurată de o nouă 

echipă managerială, director, profesor Karina Ingrid Cojocariu, și director adjunct, profesor 

Constantin Popa. Din 1 septembrie 2013 se înființează al doilea post de director adjunct, ocupat 

de profesor Nuțu Gheorghe Ghiocel. În 2014-2015, directori adjuncți sunt numiți profesorii 

Bălan Emanuel și Agapie Luminița, al cărei loc va fi luat, în anul școlar 2017-2018, de către 

Țărnă Alina. Dar, întrucât cuvântul lor este mai prețios decât orice prezentare, le dăm, în 

paginile următoare, ocazia de a-și spune povestea.     

Deschiderea oficială, dar și  festivitatea de inaugurare a școlii și de deschidere a 

primului an școlar au avut loc la data de 15 septembrie 1997, sub îndrumarea primului director 

al școlii, profesor Emilia Cojocaru, și a directorului adjunct, profesor Vasile Astacioae. Printre 

invitați s-au numărat inspectorul școlar general, profesor Francisc Gille, primarul orașului, 

inginer Serafim Lungu, directori de școli și părinți. Cuvântul doamnei director Emilia Cojocaru 

reușește să transmită emoțiile unui început de drum și să puncteze momentul realizării unui vis 

(cu ce sacrificii!).  
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„Mulțumim celor care au răspuns invitației noastre și sunt alături de noi la această 

sărbătoare a învățământului din Târgu-Neamț. Inimile elevilor, părinților și cadrelor didactice 

bat cu putere la fiecare 15 septembrie, dar emoțiile sunt mult mai mari astăzi, când pășim cu 

toții într-o școală nouă. E un moment deosebit, pe care îl așteptăm cu toții de 7 ani! Iată că 

astăzi visul s-a împlinit, iar școala ne primește în cele 24 de săli de clasă, 3 laboratoare și, în 

curând, sala de sport, atelierele și sala de festivități. 

Tot ce vă înconjoară, dragi elevi, este rezultatul eforturilor depuse în acești ani la 

Inspectoratul Școlar (investiția depășește un miliard de lei), pentru ca voi să aveți un local nou 

de școală, suficient spațiu și toate condițiile pentru activitatea voastră zilnică. Mulțumim pe 

această cale celor care s-au preocupat de finalizarea lucrărilor și dotarea acestei unități de 

învățământ. În continuare, dorim o bună colaborare și sprijinul autorităților locale, deoarece 

la zestrea orașului s-a mai adăugat un obiectiv important, această școală, în care vor fi 

școlarizați peste 1000 de elevi. 

Cadrele didactice și tot personalul școlii vă așteaptă cu elanul caracteristic și cu 

dorința de a vă educa. Urmează ca voi să faceți un bun renume acestei școli pentru a ne mândri 

cu rezultatele muncii voastre. Omul este rezultatul educației pe care o primește, de aceea, pe 

lângă noi, cadrele didactice, părinții au un rol deosebit în formarea și orientarea copiilor, 

pentru ca sămânța aruncată acum în grădina cunoașterii să înflorească peste ani. Copiii sunt 

investiția cea mai de preț, comportamentul și rezultatele lor ne prezintă pe noi, cei ce ostenim 

la formarea lor. De aceea, este necesar sprijinul moral și material al dumneavoastră, al 

părinților, pentru ca ceea ce s-a realizat să fie îmbunătățit și păstrat, pentru ca elevii să aibă 

condiții foarte bune de studiu. Ne dorim o bună colaborare între părinți și profesori, relații 

interumane principiale și o ambianță plăcută, pentru ca noi toți să ne simțim bine. 

La început de an școlar și la intrarea în acest frumos local de școală, unde noi am pus 

câte ceva din căldura sufletelor noastre de dascăli, vă dorim un sincer «Bun venit!», succese 

deosebite, sănătate și multă putere de muncă.” 

(Material pregătit cu ajutorul informațiilor oferite de studiul Cartea școlii. Școala nr. 8, cu clasele I-IX 

„Vasile Conta”, Târgu-Neamț, 2001. Comitetul de redacție al cărții este reprezentat de prof. Cojocaru Emilia, 

prof. Cosma Traian, înv. Constantin Corduș. Scriere cu caracter monografic, studiul ne-a oferit informații 

referitoare la înființarea școlii, cuvântul directorului, organizarea pe compartimente, personalul și colectivele 

instituției și rezultatele obținute de elevi în primii trei ani școlari. Considerăm monografia de un real ajutor și le 

mulțumim predecesorilor noștri pentru informațiile care se regăsesc și în această carte.)  

Prezentăm, în paginile care urmează, cuvintele tuturor directorilor școlii, lăsându-le 

acestora sarcina de a trasa treptele evoluției instituției noastre de învățământ. Cele patru repere, 

Emilia Cojocaru, Manole Grigore, Anișoara Ioniche și Karina Ingrid Cojocariu, marchează nu 

doar niște etape din evoluția școlii, ci și punctele de cotitură ale unei viziuni asupra rolului 

care-i revine unei instituții de învățământ.  Pentru momentul prezent, am ales să prezentăm 

două dintre profilurile care definesc Liceul „Vasile Conta”, ajutându-ne de materialele 

concepute de profesorii Pintilie Radu-Mihail și Bălțătescu Marinela.  
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,,Cele  mai  frumoase  zile  din  viața  noastră  sunt acelea pe care le îngropăm în cripta  amintirilor.’’ 

(Vasile Conta) 

Sunt profesor de biologie, cu o vechime în învățământ de 33 de ani, din care 20 în 

această unitate școlară, iar între anii 1997-2005 am fost director. La 15 septembrie 1997 am 

început să  scriem o nouă carte, Școala nr.8 „Vasile Conta” Tîrgu Neamț. 

… Să-ți  începi activitatea într-o școală nouă, să fii tu cel care hotărăște cum va fi 

mobilierul, ce material didactic se va folosi, ce destinație vor avea sălile, cum va fi prima zi de 

școală pentru cei peste o mie de elevi ți se poate întâmpla doar 

o dată în viață! Mie mi s-a întâmplat, fiind la vremea aceea 

directorul acestei școli. Alături de mine, un întreg colectiv de 

curajoși care au optat să vină într-o școală nouă, chiar dacă 

renunțau la o școală de tradiție. Astfel, împreună am scris 

primele file ale acestei cărți. Am trăit împreună bucuria 

începutului, greu, dar sigur, am trăit bucuria urcării treaptă cu 

treaptă pe scara succesului și a afirmării între școlile de elită ale 

județului, apoi ne-am bucurat alături de generațiile de 

absolvenți, care  au dus numele școlii mai departe. Nu am lăsat 

ca timpul să treacă peste noi, ci noi am luat-o puțin înaintea 

timpului și am dorit să facem mereu mai mult. Dovadă este 

faptul că am luptat, și nu e prea mult spus, să avem clase speciale 

de muzică, de arte plastice, de sport, care au pregătit elevii cu 

aptitudini în aceste domenii. Eram cu toții dornici să facem din 

școala noastră cea mai bună școală din oraș… și am reușit! 

Rezultatele au fost mereu pe măsura eforturilor noastre și ale elevilor, dar continuitatea 

în această unitate școlară a fost dată de noi, dascălii, cei care am făcut față și schimbărilor și 

trecerii timpului, dar și modificării statutului de la școală gimnazială la liceu.   

În cei 20 de ani, am împletit activitatea de manager cu cea de cadru didactic și diriginte. 

După cei opt ani în care am fost director, au urmat trei generații de elevi pe care le-am îndrumat 

ca diriginte, copii de a căror rezultate acum mă bucur din plin și pe care deseori i-am numit 

copiii mei; primii deja au terminat studiile, unii s-au căsătorit, cei din a doua generație sunt 

studenți în anul I, iar ultimii (generația 2017) sunt liceeni în clasa a IX-a. Acum trăiesc un nou 

început cu o nouă generație, bobocei în clasa a V-a. Consider că cel mai bine mă simt în 

mijlocul elevilor, predând BIOLOGIA, trăind alături de elevi curiozitatea începutului, dar și 

culegând roadele progresului și ale performanței. E locul în care a trebuit să zâmbesc, să 

mângâi, poate să dojenesc, să mă emoționez alături de ei, elevii mei. 

Privind în urmă cu 20 de ani, nu pot să nu fiu mândră de ce s-a realizat, de colectivul 

din care fac parte, de reușitele noastre și ale elevilor noștri și de ceea ce rămâne scris de noi și 

despre noi  în cartea Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț. 

20 octombrie 2017                                                              Profesor, Emilia Cojocaru 
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„Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală” (Albert Einstein) 

Anul acesta, are loc, la început de noiembrie, aniversarea a două decenii de existență a 

liceului nostru. Unitatea școlară a furnizat un mediu de viață curat și sănătos, profesori și 

învățători minunați, dăruiți profesiei lor. Școala noastră a furnizat educație de calitate, nu prin 

numărul mare de elevi, ci prin munca prestată, profesionalismul cu 

care fiecare cadru didactic își desfășoară activitatea și, evident, 

deschiderea elevilor către nou, către educație. Noi nu-i educăm pe 

copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea 

lor. Noi îi învățăm să se adapteze.  

Școala noastră, prin slujitorii săi, și-a urmat crezul: a 

asigurat elevilor care i-au trecut pragul o pregătire solidă pentru 

ceea ce urmau să devină în viață. Școala a avut preocupări care au 

favorizat inițiativa, competiția de natură să stimuleze energiile 

intelectuale. Pentru ceea ce suntem, astăzi, ca școală, este meritul 

învățătorilor și profesorilor, care s-au străduit să modeleze 

caractere, dându-le învățătura. Le-am dăruit învățătura din inima noastră și nu din manuale 

reci. De aceea, slujitorilor acestei școli li se cuvin recunoștința și considerațiile celor la a căror 

educare au contribuit, precum și prețuirea comunității.  

Cum ar fi viața fără școală? Viața ar fi săracă, limitată, lipsită de orizont. La școală 

descoperim lumea și ne descoperim pe noi înșine. Aici ne formăm și ne dezvoltăm limbajul și 

scrisul, cele două arme specifice omului, fără de care nu putem comunica, nu putem învăța, nu 

putem gândi. La ziua școlii noastre să ne gândim la dascălii noștri, acești slujitori ai luminii, ai 

omului, și să le mulțumim cu adâncă recunoștință. La 20 de ani de la înființare, Liceul ,,Vasile 

Conta” este tânăr și dinamic și serbează pe toți cei a căror viață s-a împletit cu destinul său, 

dascăli din trecutul și prezentul acestei școli, elevi de toate vârstele și prieteni de pretutindeni. 

Valoarea școlii noastre rezultă din fericita reuniune, în aceeași aventură a cunoașterii, a unor 

oameni valoroși, dascăli și elevi. Relația lor definește existența instituției de învățământ, iar 

timpul adaugă alte ingrediente necesare, confirmând, rafinând, garantând performanța și 

calitatea acestei școli. Pentru liceul nostru, scurgerea timpului a adus, necontenit, provocări și 

oportunități. Istoria școlii noastre stă sub semnul permanentei reinventări, a neîncetatei căutări 

în drumul către mai bine, a descoperirilor individuale, dar și a potențialului colectiv. 

Fie ca prețuirea arătată școlii să-și valorifice cât mai grabnic rezultatele, răsfrângându-

se asupra noastră, a tuturor, prin ridicarea calității actului educativ. Doresc ca în anii care 

urmează, următorii 10-20 și așa mai departe, să fie ani în care Liceul ,,Vasile Conta” să rămână 

o unitate de elită, iar, prin prestația pe care o oferă în educarea și dezvoltarea copiilor, să 

prospere în interesul elevilor și al părinților acestora.  

Am găsit o școală, am lăsat un liceu! La mulți ani, VASILE CONTA!  

Profesor, Grigore Manole 
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Ceas aniversar pentru actualii și foștii elevi și profesori ai Liceului  Economic 

,,Vasile Conta”, ai Liceului Tehnologic ,,Vasile Conta”, ai Liceului ,,Vasile Conta” 

Este o mare sărbătoare, este o cifră care trezește emoții. Am condus această școală în 

perioada 2008-2012 cu un singur gând: cum să fac să le fie elevilor mai bine. Viața ne rezervă 

suficiente ocazii să ne întrebăm ce este esențial, să învățăm să facem ordine, să nu căutăm 

fericirea acolo unde nu există. Chiar dacă în viață ne împiedicăm și ne rănim, trebuie să ne 

ridicăm și să avansăm spre o bucurie liberă, să progresăm până la ultima suflare. Trebuie să ne 

ușurăm  sufletul, ori de câte ori avem ocazia, să revenim la acel 

spirit al copilăriei, acea inocență pe care înțelepții nu o pierd 

niciodată. Nu trebuie să regretăm trecutul, ci să luăm pur și 

simplu cunoștință de greșelile noastre și să încercăm să învățăm 

din ele. Fiecare director, prin trăsăturile lui de personalitate, 

conduce școala cu motivarea, satisfacția și încrederea că toate 

deciziile pe care le ia sunt în folosul elevilor și al dascălilor. La 

ceas aniversar, trebuie să abandonăm neliniști grele, pachete de 

amărăciune și de resentimente, să devenim ceea ce suntem meniți 

a deveni, să privim orizontul care se luminează clipă de clipă. O 

unitate de învățământ este o afacere din care nu ies bani, ci 

oameni bine pregătiți pentru piața muncii. Îndemnul  meu, în 

calitate de părinte, de profesor, de director, este să prețuiți școala 

pentru a prețui educația pe care sunteți dispuși să o primiți.  

Sunt profesor de contabilitate din 1997, iar din 2008 profesor titular, pe catedra de 

Discipline tehnice/economice la Liceul Economic „Vasile Conta”. În perioada 2008-2012, ca 

director, am implementat câteva proiecte de mare impact pentru dezvoltarea instituțională a 

școlii: (1) Proiectul „Parteneriat pentru educație! Granturi pentru școli în dificultate!”, finanțat 

de Fundația Soros România prin programul Fondul de urgență  implementat de Centrul 

Educația 2000+, derulat în Liceul Economic „Vasile Conta”, în perioada 1 martie 2011 – 30 

decembrie 2012, sub denumirea „Hai la școală după școală”, (2) Proiectul internațional „Lada 

de zestre”, septembrie 2008-iunie 2009, un parteneriat între Liceul Economic „Vasile Conta” 

din România și Grădinița  Muengenstad din Danemarca, (3) Proiectul Liceul „Vasile Conta” – 

„Peace  Corps  Romania  2010”, un program american  de voluntariat condus de Guvernul 

Statelor Unite ale Americii și o agenție guvernamentală cu același nume. Am organizat  

Simpozionul interregional, la acel moment, „Ars Oeconomica”, ediția  I,  6-7 iunie  2011, 

Simpozionul  internațional „Bucuria de a fi copil”, 5 iunie 2010, ediția a II-a și Simpozionul  

Național „Și noi avem drepturi”, ediția I, 30 mai 2009. Am organizat prima ediție a competiției 

„Bussines plan” și  „Târgul firmelor de exercițiu”, 2009-2010. Am implementat programele 

„Junior Achievement  România”, în perioada 2011-2012, pentru modulele „Simularea 

economică pe computer” și „Noi în Europa”.  

Toate aceste proiecte și concursuri nu le puteam realiza fără sprijinul colegilor și al 

elevilor, cărora, pe această cale, le mulțumesc! La mulți ani, VASILE CONTA! 

Profesor, Ioniche Anișoara 
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Înființarea Liceului Economic „Vasile Conta” 

„În fiecare ființă vie, evoluțiunea complexivă rezultă mai cu seamă din echilibrul și lupta forțelor 

interne, adică a acelor forțe care se nasc din interiorul forțelor ce evoluează" (Vasile Conta) 

Liceul „Vasile Conta” a fost înființat, cu 20 ani în urmă, pe structura Școlii cu clasele 

I-VIII Nr. 1 din Tg. Neamț, desprinsă în 1997, din fosta Școală nr. 2, continuatoare, la rândul 

ei, a fostei Școli Domnești (înființată în 1852), unde a învățat Vasile Conta, viitoare 

personalitate a vieții culturale românești. Datorită dezvoltării sectorului serviciilor și al celui 

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

preuniversitare adaptate pieței muncii.  

Astfel, la întrunirea Consiliului de Administrație a Școlii nr. 1 din 7 decembrie 2006, 

profesorul Grigore Manole, director și președinte al CA, îi informează pe membrii consiliului 

că ISJ Neamț a înaintat o propunere conform căreia „Școala nr.1 să devină Liceu Economic”. 

Dl profesor Astăcioae Vasile, membru al CA, a menționat că „este de acord cu propunerea ISJ 

Neamț de a înființa Liceul Economic”, precizând că „trebuie completată baza didactico-

materială necesară unei bune desfășurări a procesului instructiv-educativ”. Dna Marian 

Mihaela, președintele comitetului de părinți, a propus obținerea unei „finanțări 

corespunzătoare” pentru „achiziționarea materialelor didactice”. Dl director informează 

membrii CA că repartiția elevilor în sălile de clasă se va face „fără a se renunța la laboratoare”. 

Dl Decebal Arnăutu, primarul orașului Tg Neamț, „este de acord cu transformarea Școlii nr. 1 

în Liceu Economic și promite 150.000 de lei ca punct de plecare pentru dotarea minimă” a 

viitorului liceu. Directorul Școlii nr. 1 cere aprobarea membrilor C.A. pentru transformarea 

școlii nr.1 în Liceu Economic. Toți membrii sunt de acord: președintele CA, prof. Grigore 

Manole, prof. Cristea Daniela, prof. Popa Constantin, prof. Astăcioae Vasile, prof. Țârdea Dan, 

prof. Balaban Ioan, prof. Balaban Maria, prof. Tiugea Eugenia, Marian Mihaela.  

În anul școlar 2007-2008 se înființează primele clase ale unității de învățământ liceal, 

având ca specializare unică, din domeniul serviciilor, „Tehnician în activități economice”. 

Liceul Tehnologic „Vasile Conta” din orașul Tg. Neamț a primit autorizarea de funcționare 

provizorie prin ordinul MECT nr. 952/04.05.2007. Oferta educațională a liceului este gândită 

a fi în măsură să formeze tineri cu înaltă ținută morală, toleranți, cu respect față de valorile 

democrației, cu spirit antreprenorial dezvoltat, cu abilități și aptitudini care să le asigure 

succesul social și profesional. De asemenea, urmărește ca absolventul de liceu să fie capabil 

să-și continue studiile într-o instituție de învățământ superior adecvată capacităților și 

aspirațiilor lui personale sau integrării pe piața muncii. Astfel, se oferă șansa fiecăruia de a se 

integra activ și responsabil într-o societate aflată în continuă schimbare, de a fi competitiv din 

punct de vedere profesional și social, în conformitate cu statutul de cetățean european. 

Specializarea „Tehnician în activități economice” dezvoltă elevilor abilități și aptitudini 

specifice, precum: identificarea celor mai bune surse de finanțare pentru desfășurarea 

activității, utilizarea bilanțului contabil pentru informarea, analiza și previzionarea activităților 

prin calculul principalilor indicatori economico-financiari, identificarea oportunităților de 

piață, verificarea bunurilor din punct de vedere al integrității, identificarea caracteristicilor 
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mărfurilor, prezentarea ofertei de prețuri, stabilirea cantităților disponibile, încadrarea în 

termenele solicitate pentru livrare și transport, respectarea condițiilor de livrare, transport, 

ambalare, promovare, realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor și cerințelor 

consumatorilor. De asemenea, elevilor li se dezvoltă și unele competențe-cheie care sunt 

deosebit de importante la locul de muncă: competențe de comunicare, de utilizare a softurilor 

specifice, îmbunătățirea calității la locul de muncă. Locurile de muncă posibile pentru care pot 

opta elevii care absolvă Liceul „Vasile Conta”, profil Economic sunt funcționar în activități 

comerciale, administrative și prețuri, funcționar economic, inspector taxe si impozite, operator 

devize, calculator preț cost casier, referent, agent de asigurare, agent comercial. 

 „În urmă cu 5 ani am ajuns la Liceul «Vasile Conta» dintr-o simplă întâmplare, însă, 

în timp, mi-am dat seama că a fost unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat. Pot 

spune acum că nimic nu a fost întâmplător, întrucât am avut parte de foarte multe activități 

extrem de frumoase, pe care nu le voi putea uita vreodată. De-a lungul celor 4 ani, am cunoscut 

profesori dedicați, adevărate modele, de la care am învățat multe lucruri și, astfel, am ajuns la 

performanță, participarea la etapa națională a Olimpiadei de Discipline Economice. Cred că 

una dintre cele mai importante și profunde lucruri îl reprezintă faptul că a fi elev la Conta 

înseamnă, în primul rând, o șansă de a te cunoaște și de a-ți dezvolta abilitățile necesare 

atingerii succesului în carieră, dar și în viață. Tot aici am învățat să lupt pentru visurile mele, 

iar de fiecare dată când am întâlnit obstacole, domnii profesori au fost mereu acolo pentru a 

mă susține și pe această cale vreau să le mulțumesc din tot sufletul. Cu alte cuvinte, acesta este 

locul în care m-am format ca om și care mi-a stimulat în permanență dorința de a-mi depăși 

limitele. Așadar, pentru mine liceul chiar CONTeAză, pentru că doar într-un astfel de mediu 

poți deveni un om de valoare.” 

Manolache Mădălina, absolventă a Liceului „Vasile Conta”, promoția 2017  

„Liceul «Vasile Conta» este locul unde m-am dezvoltat de la un copil firav, care pășea 

timid în clasa a IX-a, la un om matur care a ieșit din clasa a XII-a plin de speranță și privind 

spre viitor cu încredere. Au fost cei mai frumoși patru ani din viața mea și, dacă mi s-ar oferi 

ocazia, i-aș retrăi fără a regreta o secundă. Aici este locul unde am învățat de la profesori cu o 

dedicare totală pentru elevi, profesori care se străduiesc să facă un viitor frumos fiecărui elev 

care trece prin ,,mâna” lor. Ce am învățat în acești ani? Ei bine, am studiat atât disciplinele 

economice, cât și disciplinele din trunchiul comun, dar foarte important este că am învățat să 

lupt pentru ceea ce îmi doresc, indiferent cât de departe este realizarea acelui vis. Acum, 

realizez că nu se mai poate lega între profesor-student sau între student-student aceeași legătură 

care s-a legat în liceu între profesori și elevi... în liceu ne-am legat prieteniile pentru toată viața. 

Pentru mine, liceul a fost perioada în care m-am dezvoltat ca om și MULȚUMESC pentru asta 

domnului diriginte, profesorului Pintilie Radu-Mihail, și tuturor celorlalți profesori care s-au 

implicat în creșterea mea. Deja îmi este dor de atmosfera de la ore și din restul timpului petrecut 

alături de persoane dragi în cadrul liceului. LA MULȚI ANI, VASILE CONTA, la cât mai 

multe realizări și proiecte câștigate!” 

Mihăilă Ionela, absolventă a Liceului „Vasile Conta”, promoția 2017 

Profesor, Radu Mihail Pintilie  
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Profilul Pedagogic – vocația performanței sau performanța vocației 

Dacă vrem să cunoaștem realitatea, dacă vrem să construim un sistem național de cunoștințe, trebuie să 

punem la baza lui datele existenței reale, pentru a distinge între lumea reală și lumea iluzorie”  

(Vasile Conta) 

Liceul „Vasile Conta” a înființat, în anul școlar 2014-2015, profilul Pedagogic, 

calificarea  învățător/educatoare, devenind astfel singura instituție de învățământ din zonă care 

oferă o formare inițială inovativă și performantă pentru meseria de profesor. Valorile 

promovate de acest profil, flexibilitatea, spiritul metodic, deschiderea spre schimbare, cizelează 

personalitatea elevilor într-un mod inconfundabil pentru cariera lor viitoare.  

Motivația opțiunii pentru un astfel de profil ține de trebuința apropierii de copii, de a 

împărtăși din experiența proprie, de a șlefui caractere aflate într-un continuu proces de 

devenire. Curricula propusă de calificarea învățător-educatoare e o îmbinare generoasă și 

inspirată, de exercițiu teoretic (reprezentat de disciplinele de specialitate) și de exercițiu practic 

(ilustrat de lecțiile demonstrative susținute în școlile de aplicație ale Liceului „Vasile Conta”). 

Argumentul decisiv pentru eficiența existenței unui asemenea profil ține de necesitatea formării 

unei personalități complexe: cea de dascăl, o meserie deloc ușoară, o meserie-provocare pentru 

care nu este suficientă o facultate de profil sau un modul pedagogic, dacă se dorește atingerea 

unor standarde de excepție. Felul în care elevii reușesc să evolueze demonstrativ în fața copiilor 

din învățământul preșcolar și primar oglindește temeinicia cunoștințelor asimilate, modul în 

care au știut să le „altoiască” pe propria structură de personalitate. 

Am certitudinea că integrarea absolvenților acestui profil pe piața muncii va reprezenta 

o infuzie creativă de școală făcută altfel, în spiritul stimulării la superlativ a potențialului 

fiecărui elev. Și, pentru că în anul acesta școlar vom avea prima promoție de absolvenți, le dau  

elevilor din clasa a XII-a  ocazia să fie vocea relevantă a acestui profil:  

„Acest profil m-a pregătit nu numai pentru statutul de viitor dascăl, ci și pentru cel de 

viitor părinte, întrucât am învățat ce metode și tehnici să abordez astfel încât copiii să 

dobândească informații, iar procesul instructiv-educativ să fie optim”. (Vasilica Trofin) 

„Acești ani de liceu în care am urmat profilul pedagogic m-au ajutat să mă descopăr pe 

mine, să-mi dezvolt inclinația spre disciplinele pedagogice și psihologice.” (Narcisa Marian) 

„Învățând la acest profil am reușit să capăt încredere în mine, am învățat să lucrez cu 

copiii, să le transmit cunoștințele necesare și, cel mai important lucru, am reușit să-mi pun în 

evidența atuurile”. (Gabriela Ionică)  

„De-a lungul acestor ani, am reușit să-mi conturez o altă viziune asupra a tot ce 

înseamnă viața unui copil și strategiile care îl ajută pe acesta să devină o persoană mai bună. 

Consider că, fără acest profil, bazele mele ca viitor cadru didactic nu ar fi fost la fel de solide 

și bine definite”. (Bianca Aştefăniei) 

 Profesor de discipline pedagogice și psihologice, Elena-Marinela Bălţătescu  
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Puțini dintre noi știu că la temelia acestei școli se află o tragedie, un sacrificiu uman, viața unui copil. 

Prezentăm aici cuvintele mamei, colega noastră, Irina Lucia.  

Gânduri... 

Au trecut anii... 27 la număr, de când nu mai este lângă mine Lucian. Avea 9 ani, 3 luni 

și 2 zile când a plecat pe drumul fără de întoarcere.  

Știți legenda meșterului Manole? Unele lucruri se 

întâmplă pentru că așa trebuie. Așa a fost să fie. Sufletul 

copilului meu se află la temelia acestei școli. Într-un 

accident stupid, băiatul meu scump, și-a pierdut viața. A 

fost jertfa acestui edificiu. Voia să ajungă miner și... malul 

s-a surpat.  

Ca mamă, asta simt! La început am fost supărată pe 

cel ce mi l-a luat, mulți ani. Mă întrebam... de ce? De ce... 

copilul meu? Apoi, m-am împăcat cu gândul. Simt și știu că 

el veghează asupra mea. În jur de 10 ani, locul la catedră era 

chiar deasupra locului în care a murit.  

Acum, am două fete. Una dintre ele, Mădălina, mi-

a spus că atunci când zboară, când pilotează avionul, ea este 

cea mai aproape de fratele ei. Ca învățătoare, sunt mândră 

că el veghează asupra tuturor copiilor din această școală. Sunt mândră că sunt cadru didactic 

aici! Viața merge înainte și trebuie s-o acceptăm așa! 

Învățător, Lucia Irina  
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PROFESORII ȘCOLII 

Acest capitol al poveștii instituției noastre îl dedicăm acelora care, de-a lungul timpului, 

prin munca prestată, prin profesionalismul de care au dat dovadă, au asigurat elevilor o 

pregătire solidă pentru ceea ce urmau să devină în viață. Retrași din activitate sau decani de 

vârstă între cei tineri, cadrele didactice din Liceul „Vasile Conta” au ținut să ne lase nouă, 

tuturor, acum, la ceas aniversar, câteva impresii.  

La început a fost Cuvântul...  

Ce este Școala?  

Un Cuvânt care a definit existența și lumina cunoașterii, adevărul și înțelepciunea. Un 

Cuvânt care a alinat sufletul și a educat trupul, care a oferit iertare și împăcare cu sine și cu 

ceilalți, cu decență și demnitate. Un Cuvânt rostit la începuturi 

și reperat la infinit de fiecare dintre noi, elevi, profesori, părinți. 

Oameni. 

Și unde se învață acest Cuvânt mai bine decât la școală? 

Poate în familie, ar spune mama, poate la biserică, ar 

spune părintele, poate la bibliotecă, ar spune bibliotecarul, poate 

pe stradă, ar spune prietenul tău, al meu, al nostru; oricum un 

cuvânt se învață... 

Dar azi voi vorbi doar despre școală, despre instituția de învățământ public unde predau 

și eu, despre clădirea în care mă regăsesc, de fiecare dată, cu elevii mei, cu colegii mei, 

profesorii, despre locul unde se rostește cuvântul Educație.  

Școala mea, și a ta, școala noastră oferă aripi! Aripi pe care cei instruiți aici le vor folosi 

nu numai pentru a zbura, ci și pentru a înveli în cunoaștere și creativitate propria lor 

personalitate. Aripi ce vor fi folosite nu numai pentru a decola, ci și pentru a ateriza lin, acolo 

unde florile produc stropii de nectar dulce ai științei, ai cunoașterii, ai esteticii, ai bunei 

cuviințe. Mă gândeam că ar fi frumos să scriu ceva emoționant despre școala mea. Și am ales 

să rostesc câteva gânduri despre ceea ce este școala mea, și a ta, și a noastră, pentru a defini 

funcția ei într-un sistem social.  

Pot spune că la școala mea, și a ta, și a noastră, elevii vin cu drag să învețe lucruri utile 

pentru viață. La școala noastră am învățat să cooperăm, pentru că, deși suntem mulți, există loc 

sub soare pentru fiecare dintre noi. La școala mea am găsit modele de educatori, învățători, 

profesori care au autoritatea să formeze principii și valori adevărate. 

Școala noastră este locul unde ne descoperim, de fiecare dată, valențele creative, dar îi 

descoperim și pe ceilalți, de fapt cunoaștem lumea în întregime. Școala mea, și a noastră este 

spațiul satisfacțiilor școlare, intelectuale, emoționale, estetice. Școala ta este locul unde ți-ai 

descoperit propriile vibrații, originalitatea, libertatea de opinie, complexul de trăsături de 



20 

personalitate (moralitatea, empatia, toleranța, motivația optimismul, sociabilitatea) și ai învățat 

să te valorizezi, respectându-i pe semenii tăi. 

Aripile aduc fericire! Fericirea contribuie la dezvoltarea unor oameni echilibrați, 

armonioși și maturi. Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de 

a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” În școala mea, și a 

ta, și a noastră cuvântul școală este sinonim cu educația. 

La mulți ani, școală dragă, la mulți ani tuturor! 

Profesor, Ioan-Romeo Roman 

 

Școala noastră 

„Mai lasă-mă un minut. Mai lasă-mă o secundă. Mai lasă-mă o frunză, un fir de nisip. Mai lasă-mă o 

briză, o undă. Mai lasă-mă un anotimp, un an, un timp...” (Nichita Stănescu) 

Orice  școală are  porțile deschise și ferestre luminoase către soare. A noastră e plină de 

daruri... darurile vieții, ale deșteptăciunii, ale înțelepciunii, ale omeniei și ale colegialității. E 

școala pe care pot CONTA părintele, profesorul, copilul, comunitatea, fiind convinși că 

procesul de formare și cunoaștere este posibil dintotdeauna cu har și cu responsabilitate, pentru 

că noi, concetățenii târgnemțeni, avem o emoționantă poveste despre tradiție și progres, 

referitoare la educație, de la Ion Creangă și Vasile Conta până la copiii noștri.  

Școala noastră este un izvor de cunoștințe, de învățături și un mijloc de instruire prin 

experiență. Societatea se bazează pe școală și, de aceea, noi, profesorii, călăuzim ideile și visele 

elevilor noștri pe drumul lor în viață, transmițând din educația și cultura noastră, dăruind din 

sufletul nostru. Veghem cu înțelepciunea noastră la împlinirea unor vise, contribuim la 

asigurarea șanselor pentru un viitor mai bun al elevilor noștri, propunem modele și consolidăm 

un sistem de valori. 

Sufletul școlii este reprezentat de către elevi și profesori, rezultatul acestei îngemănări  

reprezentând formarea. Elevul vine la școală pentru a ști, iar profesorul îl ajută să știe și să fie 

ceea ce își dorește. Timpul din clepsidră se scurge și copilul de grădiniță devine elev. Trece de 

perioada „DE CE-urilor” alături de dascălul pasionat de profesie, care devine un spirit 

călăuzitor  în formarea personalității. Elevul ajunge absolvent de liceu, capabil de analiză şi 

reflecție critică,  plecând entuziasmat și plin de încredere să cucerească Lumea. 

Se va întoarce, poate, să vadă școala care l-a format, poate ca un membru activ în 

dezvoltarea comunității de unde a plecat sau poate va trece granițele țării pentru a profesa. Dar 

pe toate le va face ca un cetățean european responsabil și, de aceea, calitatea vieții cetățeanului 

depinde de calitatea gândirii lui. Cu alte cuvinte, elevul nostru de azi va deveni cetățeanul de 

mâine implicat în economia țării ca rezultat al cizelării de către dascălii lui, de viața și de trăirile 

lui în Școala Noastră – școala unde a fost COPIL.  Mai lasă-mă să fiu Copil…!!! 

                                     Director adjunct, profesor învățământ preșcolar, Alina Maftei 
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Poveste cu pui de om 

„Eu sunt Copilul, tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuși 

sau voi eșua în viață! Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” (Child’s Appeal) 

În brațe nu poți strânge o lume întreagă... în brațe strângi un singur om, dar când acesta 

este un copil, în brațe strângi o lume întreagă! Copiii sunt la începutul scrierii propriilor cărți 

pentru viață. Educatoarele îi ajută să-și înmoaie penelul în culori magice, având o profesie 

complexă  și nobilă, dificilă și plăcută, în care „a ști” nu înseamnă nimic, dacă nu împărtășești 

această știință cu emoție și forță spirituală.  

Fiecare își pictează viața în culorile sufletului său. Viața în grădiniță este pictată în cele 

mai minunate culori, ale sufletelor puilor de om. Aici interacționează, lucrează minunat 

împreună, competiția fiind la nivel de echipă, nicidecum individual. Suntem buni, veseli, 

dornici de aventură în lumea cunoașterii, în lumea magică și creativă a cărților, dorim să 

parcurgem lumea în lung și-n lat, la picior, cu opincuțe fermecate, care să ne ajute să găsim 

potire magice, vrăjitori care să sprijine lumea dreptății, spiriduși ai luminii, mistere de deslușit, 

licurici care să ne indice calea. Creăm, ne amuzăm, ne jucăm, învățăm, dezvoltăm aptitudini și 

formăm competențe, suntem noi înșine/însene, pregătim un drum plin de înțelepciune, exemple 

și zâmbete. Lumea poveștilor e fascinantă, lumea copiilor e de poveste, dacă-ți faci timp să 

privești în ochii lor.  

Povestea Grădiniței începe din 1977. De atunci, zeci de generații de copii au crescut și 

s-au format aici. Începând cu anul 2006, la data de 1 martie, grădinița care purtase numele de 

„Grădinița cu Program Prelungit și Normal Nr.1”, devine structură a Liceului „Vasile Conta”.  

Povestea Grădiniței a ajuns la momentul actual, când se bucură de prestigiu în rândul 

grădinițelor din județ. Misiunea eroinelor din această poveste este de a crea un mediu cald și 

stimulativ în care fiecare copil să fie încurajat să-și dezvolte talentele și aptitudinile, să fie 

pregătit din punct de vedere intelectual, social, fizic și emoțional, să se integreze în realitatea 

complexă.  

În ultimii ani, începând cu anul 2013, grădinița a demarat proiecte educaționale și de 

finanțare, având ca obiectiv reabilitarea și modernizarea grădiniței. Astfel, prin proiecte în 

parteneriat cu Primăria Orașului, cum ar fi: „Inocent în lumea celor mari”, „Orașul văzut prin 

ochii de copil” sau „Ne pasă de orașul nostru”, grădinița și-a atins obiectivul de a fi renovată 

și modernizată complet. În anul 2014, prin Proiectul „În lumea magică a lui Clic”, făcut în 

parteneriat cu Asociația Assoclic București, grădinița obține un număr de trei calculatoare. În 

anul 2015, prin Proiectul „Grădina verde de la Grădi 1 Tg. Neamț”, în parteneriat cu Spații 

Verzi și Mall România, s-a reușit modernizarea curții, care a prins viață într-o oază de verdeață, 

pomi și floricele. În același an, la data de 29 mai, Grădinița este sfințită, fiind îmbrăcată în 

haine de sărbătoare, iar educatoarele o botează simbolic „Smărăndița”.  

La 20 de ani de la înființare, Liceul „Vasile Conta” se mândrește cu o grădiniță 

spațioasă, cu grupe care sunt pentru toate categoriile de vârstă preșcolară, atât la program 

prelungit cât și la program scurt. Curtea dispune de un spațiu generos, dotat cu aparate de joacă 



22 

pentru copii, mobilier de grădină, bănci, căsuță, nisipieră și multă verdeață. Toate sălile de 

grupă sunt dotate cu baza didactică necesară. Grădinița dispune de bucătărie proprie, cabinet 

medical și cabinet de logopedie. În „Smărăndița” lui Conta, copiii beneficiază gratuit de 

evaluare psihologică, terapie educațională, control medical, logopedie și grupă în alternativa 

educațională Step by Step. Locația dispune de două corpuri de clădire, în care cadre didactice 

bine pregătite se străduiesc să-i facă pe copii să se simtă că într-o poveste aici, în „casa viselor 

de copii”.  

Contați pe Grădiniță Liceului „Vasile Conta”! Putem scrie în cartea vieții povești 

minunate împreună! 

Acasă la „Smărăndița” 

Bine ați venit la noi acasă  

La Grădinița „Smărăndița”  

E grădinița-n care odată   

Au fost și mama și bunica.  

E tot bătrână grădinița  

Dar astăzi a întinerit,  

A devenit o „Smărăndiță”,   

Cu chipul de copii iubit!  

   

Și de-ați trecut al nostru prag,  

Găsiți lumea cea mai frumoasă  

Că fiecare colț ni-e drag,  

Bine-ați venit la noi acasă!  

Aici vă-ntâmpină copilăria  

Cu jocuri minunate și împliniri  

Aici simțiți că poezia  

Clădește-n inimi amintiri.  

   

Când vrei să vezi prin timpul ce desparte,  

Și nu mai poți străbate de desiș,   

Vino aici la „Smărăndița”  

Și retrăiește al copilăriei vis!  

Când vrei să fii de depărtări aproape  

Și nu mai poți, oricât ți-ar fi de greu  

Vino la noi la grădiniță  

Unde e cânt și dragoste mereu !  

          

Profesor învățământ preșcolar, Luminița Agapie  
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Anii preșcolarității… la Grădinița „Smărăndița” de la Tg. Neamț 

„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” 

(Proverbe 22:6) 

Copilul, la trei ani, pășește pragul grădiniței. De mână cu mama, cu lacrimi în ochi, vine 

într-o lume nouă, o lume în care el se va forma pentru școală şi pentru viață. E frumos, în sala 

de grupă e ca într-o poveste, ca într-un basm: copii, jucării, baloane colorate, doamnele 

educatoare – blânde, bune și iubitoare. Rând pe rând, lacrimile dispar, iar pe chipul copilașilor 

apar zâmbetul și veselia… „E bine la grădi! Vreau să merg și mâine !” 

Grădinița în care râd, se joacă și învață cei doi copii este în orașul nostru din anul 1973, 

fiind atunci Grădinița Combinatului de Prelucrarea Lemnului, iar, în prezent, structură a 

Liceului „Vasile Conta”. Unitatea preșcolară funcționează în prezent cu un număr de zece 

grupe de preșcolari la program prelungit și o grupă de copii la program normal, educați de 21 

de educatoare și 16 persoane reprezentând personalul auxiliar. 

În cei 44 de ani, grădinița a format generații de copii, care acum sunt oameni pricepuți 

și responsabili în diverse domenii de activitate. Aici au învățat cu toții să vorbească limba 

română corect, aici au învățat și simțit românește, au numărat și socotit, au pictat (desenat) 

culorile naturii, au învățat să fie buni colegi. În parteneriat cu școala și familia, copiii desfășoară 

activități atât intelectuale, cât și de relaxare. Concursurile locale, județene, naționale au 

confirmat, de-a lungul anilor, că potențialul copiilor este uimitor: ei sunt talentați și scena 

pentru ei este locul în care demonstrează capacitatea lor artistică: în fiecare an am văzut cu 

emoție un „Nică”, o „Mărioară”, o „Smărăndiţă”... Nenumăratele premii obținute la 

festivalurile și întrecerile pentru preșcolari ne amintesc ce copii minunați au fost și sunt în 

grădinița noastră. 

Anii zboară, copiii cresc, merg spre școală, liceu..., dar în inimă poartă amintiri 

frumoase care le-au marcat copilăria: sosirea lui Moş Crăciun, Serbarea de Paşte, petrecerile 

de 1 Iunie, aniversările alături de colegi, drumețiile în natură, excursiile educative, plimbările, 

săniușul, emoțiile pure şi nevinovăția clipelor de la 3, 4, 5 ani. După ani și ani, copiii se întorc 

la grădiniță și povestesc ce au simțit când erau împreună, momente pe care le-au trăit cu 

intensitate și pe care nu le-au uitat. 

Ne întoarcem şi noi, educatoarele, cu gândul la anii petrecuți împreună cu copiii pe care 

îi iubim, la clipele frumoase trăite. Ce bine era! Suntem într-un joc de imaginație cu mintea 

spre cei 6-7 ani, în care „căminul” a fost și este casa noastră de suflet. Dar respectăm aceste 

cuvinte și putem spune că noi, educatoarele, formăm OAMENI. 

 „Seamănă un gând, vei culege o faptă, 

  Seamănă o faptă, vei culege un obicei,  

  Seamănă un obicei, vei culege un caracter,  

  Seamănă un caracter, vei culege un destin…!”  

Profesor învățământ preșcolar, Niculina Asaftei 
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Gânduri de dascăl la ceas aniversar 

Mă întorc cu gândul la ziua aceea minunată, de 15 septembrie 1997, când se deschideau 

larg porțile unei școli noi, moderne să-și primească slujitorii... Câte emoții! Cât entuziasm! 

Eram tineri, frumoși, plini de încredere că vom ști să fim călăuze de nădejde pentru micii 

învățăcei, când, îmbrăcați în veșmintele cunoașterii, vom străbate timpul și vom răspândi prin 

har adevărul, pentru a le împlini destinele.  

Meseria de dascăl presupune niște valori umane 

deosebite, printre care și conștiința responsabilității 

sociale, deoarece formăm viitorul unei societăți. Elevii 

au nevoie, din ce în ce mai mult, de modele autentice, 

prin care să-i câștigăm, să devenim prietenii lor și să ne 

urmeze cu drag, să-i determinăm să nu-și abandoneze 

încrederea în reușită, în biruința binelui, în nevoia de 

dreptate, de frumos și adevăr, vorbind mereu aceeași 

limbă, căutând acele cuvinte care-și găsesc ecou în 

mintea și sufletul lor. 

Am trăit împreună clipe de entuziasm și 

satisfacții depline atunci când elevii mei au fost pe 

podium la concursuri, olimpiade, examene; au îmbinat 

exigența cu dragostea, iubindu-i pe fiecare și păstrându-i în suflet, urmându-le din umbră zborul 

spre desăvârșire...  

Nimic n-a fost prea mult pentru că „Învățându-l pe altul, îl faci mai bogat, fără ca tu să 

devii mai sărac” (Carl Jung) și „Fără educație, ce este omul? Un splendid sclav, un sălbatic al 

rațiunii.” (Joseph Addisai). Dacă „modelele se topesc în generații”, fie ca truda noastră, a 

dascălilor, să lumineze chipul oamenilor de mâine! 

Și pentru că florile își deschid petalele în fiecare dimineață, pentru că soarele răsare în 

fiecare zi, așa și noi, „modelatorii de suflete”, ne amintim cu nostalgie, dar și cu nespusă 

bucurie, la ceas aniversar, privind cei 20 de ani care se pierd în urma noastră, de fiecare moment 

petrecut aici, în minunata familie a Liceului „Vasile Conta”.  

La mulți ani, școală dragă!  

La mulți ani, stimați colegi!  

La mulți ani, iubiți elevi!  

Învățător, Teodora Toarcăș  
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La 20 de ani... 

Timpul aleargă. Zilele se scurg repede, unele după altele. Parcă ieri, într-o zi aurită de 

toamnă, în curtea școlii întâmpinam niște copii sfioși, stăpâniți de emoții, unii chiar cu lacrimi 

în ochi, nu  pentru că  începeau  clasa I, ci pentru că au pășit 

într-o nouă clasă , dar şi... într-o nouă școală!  

Emoții uriașe erau şi pentru mine! Plecam dintr-o școală 

cu tradiții, o școală renumită, o școală la care nici nu visam că 

pot ajunge vreodată! Şi totuși... voiam altceva!  Mă gândesc la 

volumul „După douăzeci de ani” de Al. Dumas... Niște oameni 

puși în slujba regelui şi care trebuia să-şi facă datoria.... Cine 

era regele, în slujba cui munceam?! Nu erau întrebări la care să 

aștept un răspuns. Era dorința arzătoare de a porni spre altceva. 

O casă nouă întotdeauna îți dă un sentiment de un nou început, 

dar şi dorința de a face ca totul să fie mai frumos, mai 

performant. Mi-am pus în gând dorința ca elevii mei, alături de 

mine, să aibă posibilitatea unui nou început, a unei noi reușite. Și... am intrat în școala nouă... 

Era un adevărat labirint! Nu reușeam să știu pe unde se intră, unde este sala mea de clasă, unde 

este cancelaria... mereu eram în fața unor pereți, a unor uși care se deschideau şi care se 

închideau, fără a-mi da un răspuns. Era școala cea nouă, cea modernă, pentru acele vremuri.  

Am aflat că şi colegii mei aveau aceleași întrebări, căutau aceleași răspunsuri! Era o 

perioadă în care totul era altfel... Parcă eram la început de carieră didactică! Mă regăseam în 

noua reformă în învățământ! Am fost întotdeauna pentru nou! Era atât de frumos! Entuziasmul 

care mă caracteriza în viața de zi cu zi se regăsea, în sfârșit, şi în cariera didactică. Am reușit 

să ne obișnuim cu noul local, cu noii colegi. Și totuși... toți colegii aveau aceleași trăiri. 

Acționam toți la fel, fără a ne cere nimeni să facem ceva pentru școala noastră. Simțeam că 

școala este totul, că suntem „Toți pentru unul şi unul pentru toți”. Câte ore, câte zile am stat cu 

toții în școală, ca la noi acasă... De la praf, de la moloz, de la pereți şi până la ceaiul fierbinte 

care era gata la pauza mare pe care ne-o  permiteam! Am muncit cot la cot şi am realizat o 

atmosferă pe care toată lumea ar fi dorit-o. Elevii mei simțeau trăirea mea şi parcă erau mai 

motivați în a face școala nouă şi mai frumoasă, să obțină rezultate şi mai bune.  

Acum, la ceas aniversar, îmi dau seama că misiunea mea a fost îndeplinită. Am 

îndrumat generații de elevi foarte buni şi care acum fac cinste școlii, orașului, părinților și, nu 

în ultimul rând, mie. Fiecare elev ocupă un loc special în memoria mea, în sufletul meu, prin 

ceea ce am reușit împreună să realizăm. Fiecare dintre ei ocupă un loc special. Amintirile rămân 

și se reîntregesc prin legăturile strânse pe care le am cu foștii elevi. Este minunat să vezi că, 

peste ani şi ani, copiii încă se gândesc la tine, că te respectă şi că viața pe care au petrecut-o în 

școală contează atât de mult pentru cei pe care i-ai îndrumat de-a lungul anilor. Îi văd mereu 

copii, vor rămâne mereu copiii mei, cei pentru care zi de zi am pregătit fiecare lecție, cei cărora 

le-am corectat fiecare temă, cei cărora le-am explicat rolul școlii, al cărții şi al oamenilor care 

îi îndrumă şi pe care să îi asculte. De ce? Pentru a fi OM !  
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În 20 de ani.... câte gânduri ...câte speranțe, câte provocări şi de ce nu.... realizări! La 

mulți ani, școala mea cea dragă! La mulți ani, dragii mei colegi! La mulți ani, dragii mei elevi! 

La mulți ani tuturor!  

Cu prețuire, la ceas de bucurie,  

Învățător, Adriana Iliescu 

 

E ziua școlii și e frumoasă! O zi încărcată de emoții și de amintiri, ca după 20 de ani! 

Sunt mândră că mi-am desfășurat activitatea didactică, ca învățătoare, timp de 16 ani (1997-

2013), chiar de la înființarea acestui minunat lăcaș de cultură și de educație.  

Păstrez în minte și în suflet toate momentele frumoase din activitatea școlii. Mi-e foarte 

greu să mă hotărăsc acum asupra căror amintiri să zăbovesc mai mult, pe care dintre ele să le 

chem și să le dau viață măcar pentru o clipă, pentru că au fost nespus de multe. 

Aș vrea să dau timpul înapoi, dar știu că nu se poate! Mi-aș dori să retrăiesc clipele 

minunate de la serbările școlare, de la festivitățile de deschidere a școlii, de la excursiile cu 

dragii mei elevi și multe alte momente plăcute. Pe toți colegii i-am considerat partenerii mei în 

educație și totodată prietenii mei. Vă doresc tuturor să răspândiți lumină în jurul 

dumneavoastră; să fiți candele vii pentru copiii școlii! 

Învățător, Maria Balaban 

 

„Inima mea nu are aripi și totuși deseori zboară” la 

Liceul „Vasile Conta” din Tg. Neamț, un loc binecuvântat 

de Dumnezeu şi cu oameni deosebiți. În acest minunat „colț 

de rai“ mi-am desfășurat activitatea didactică timp de 16 ani  

(1997-2013) și pot să spun că a fost foarte frumos. În toți 

acești ani am fost apreciat numai cu calificativul Foarte bine 

și am îndeplinit vremelnic (10 ani) funcția de lider de 

sindicat. 

Îmi amintesc cu deosebită plăcere de toate 

activitățile la care am participat: sunt amintiri de neuitat! 

„Copiii sunt îngerii Domnului pe pământ”, iar eu, ca un bun 

creștin, voi avea mereu un loc special în inima mea pentru 

EI, au fost MINUNAŢI! 

Ca „tânăr pensionar” pot să vă spun că îmi este dor de acei ani petrecuți la „Liceul 

„Vasile Conta” și vă urez să fiți tari și demni! 

                                                             Profesor, Ioan Balaban 
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Aniversare... 20 de ani 

 

E sărbătoare la Liceul „Vasile Conta” Tîrgu 

Neamţ, dar în acest an vârsta sa este o cifră rotundă, 20 de 

ani... adolescență în plină floare! De fapt, tot ce s-a 

petrecut în acești ani a fost în spiritul atitudinii unui tânăr, 

la cote maxime atât valoric, dar şi ca tip de acțiuni şi 

întâmplări. Călătorind cu gândul în trecut, îmi amintesc 

prima zi de școală a anului 1997, când toți, profesori şi 

elevi, emanam o bucurie nedisimulată, la inaugurarea unui 

nou sediu, îndelung așteptat, după o perioadă de 7 ani de 

activitate, ca tolerați într-un corp de clădire impropriu ce 

aparținea Liceului „Ștefan cel Mare”, pe care noi l-am 

adaptat cerințelor unei activități normale. 

Începutul nu a fost deloc ușor, cu toate că localul 

era nou, construit cu jertfă umană, totul strălucea, mobilier 

nou, dar lipsea esențialul… material didactic, echipamente pentru laboratoare etc. În timp, însă, 

entuziasmul, conștiința, dăruirea şi profesionalismul cadrelor didactice, disponibilitatea şi 

implicarea părinților şi a celor îndreptățiți să ofere ajutor au determinat transformarea școlii 

noastre într-una de înalt nivel, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Fiecare în domeniul său 

de activitate s-a implicat în mod creator și în scurt timp școala a devenit cunoscută la nivel 

local, județean şi apoi chiar european. Ca profesor de muzică, am înțeles că prin activitatea mea 

pot contribui la creșterea vizibilității școlii în comunitate şi nu numai, aşa că am creat formații 

muzicale care au adus premii importante, a căror materializare a rămas în arhiva unității. Cea 

mai mare realizare a fost, însă, existența claselor vocaționale de muzică, din păcate doar pentru 

4 ani, care deveniseră o veritabilă pepinieră pentru liceele de muzică din Piatra Neamț şi chiar 

din Iași. Elevii formați de noi sunt acum în număr mare absolvenți ai unor instituții de 

învățământ superior de muzică, ei activând în filarmonici din Cluj, Iași sau în licee de profil. 

Activitatea de profesor în Școala „Vasile Conta” este mereu un motiv de reamintire a unor clipe 

frumoase, într-un colectiv constituit ca o veritabilă familie, care avea același ideal de educare 

şi formare a unor elevi bine pregătiți pentru viață. Trebuie să vă mărturisesc faptul că mă 

îndreptam spre școală cu mare plăcere și parcă nu simțeam trecerea timpului, datorită 

atmosferei în care lucram, iar rezultatul acestei activități, realizată într-un colectiv animat de 

aceeași dorință, ne-a oferit multe momente de bucurie. 

După câțiva ani, Dumnezeu mi-a oferit o noua provocare şi din 2002 am început 

activitatea managerială, ca director adjunct al acestei școli, pentru o perioadă mai lungă de 

timp, decât am crezut… până în 2012. În acest domeniu, viața mea a avut un parcurs mult 

deosebit, cu activități din cele mai diverse, bune şi mai puțin bune, cu experiențe noi, care 

cereau multă răbdare, atenție şi perseverență. În acest sens, pot să mărturisesc faptul că 

întâmplările mai neplăcute, cu care ne-am confruntat, au determinat un mai mare respect pentru 

colegii minunați cu care lucram şi a căror pregătire exemplară a determinat depășirea cu bine 

a acestor încercări. Nu am putut, însă, să renunț la activitatea muzicală… prima dragoste, de 
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fapt, și am continuat să antrenez elevii în diverse formații artistice, care le-au oferit bucurii 

unice, prin participarea cu succes la concursuri naționale, dar şi spectacole și schimburi de 

experiență, repetate, cu sprijinul unor asociații şi școli din Franța.  

Transformarea școlii noastre în liceu a oferit noi provocări şi experiențe, care au 

evidențiat valoarea şi ineditul tinereții unei unități școlare, care împlinește abia 20 de ani! Ce 

poate fi mai frumos, decât să ajungi la un moment de bilanț al vieții, la o întâlnire cu oameni 

dragi… cu care să rememorezi atâtea amintiri!!! La mulți ani, dragi colegi din Liceul „Vasile 

Conta”, drum plin de succese și sănătate deplină! 

                    Profesor, Eugenia Tiugea  

 

Amintiri...  

,,Stau câteodată şi-mi aduc aminte ce vremi şi ce oameni mai erau prin părțile 

noastre...”, spunea bădița Creangă cu mulți ani în urmă. 

Asemenea şi noi, azi, ne amintim cu plăcere şi nostalgie 

primii ani de activitate când școala noastră, ,,Vasile Conta”, şi-a 

deschis larg porțile tuturor ce urmau să învețe în ea. Şi pentru că 

,,idealul educației este dobândirea unei complete pregătiri pentru 

toată viața”, ne întoarcem gândul, începând din 15 septembrie 

1997, spre Școala nr. 8, ,,Vasile Conta”. 

Cu mult entuziasm, dar şi pioșenie, ne-am reunit, într-o 

atmosferă solemnă, cu toții: copii, profesori, părinți, invitați şi am 

pornit în desfășurarea activității educative, în procesul de 

învățare cu multă seriozitate şi răspundere. 

Parcurgând integral Programa de limba şi literatura 

română, am evaluat, de-a lungul timpului, nivelul de pregătire al elevilor, reușind să mențin 

corect, ca diriginte, relațiile profesor-elev-părinte, relație necesară procesului didactic. 

Principalul obiectiv al muncii l-a constituit activitatea la catedră, neuitând nicio clipă că elevii 

erau şi sunt principalii colaboratori, dar şi beneficiarii informațiilor transmise. De la început şi 

apoi pe parcurs, s-a constatat că școala şi-a deschis larg porțile pentru un colectiv didactic serios 

preocupat îndeosebi de perfecționarea prin studiul diferitelor lucrări de specialitate. Datorită 

colaborării colectivului didactic, cu aportul directorului școlii, doamna profesor Cojocaru 

Emilia, munca a fost încununată de rezultate bune şi foarte bune. 

Școala noastră s-a putut bucura, la diverse competiții, cu primele locuri pe oraș, județ, 

chiar şi la nivel de țară. Ca profesor de limba română am ținut legătura cu biblioteca școlii, iar 

uneori am desfășurat unele ore în interiorul acesteia sau case memoriale, pentru a trezi interesul 

elevilor față de lectura suplimentară. Am antrenat elevii în programe artistice, evenimente 

literare, excursii tematice, vizite la muzee. Ca diriginte, am încercat să-mi valorific unele 

însușiri ca: răbdarea, toleranța, așteptarea pentru a înțelege frământările vârstei și preocupările 
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acestora. Astfel, în anii petrecuți în acest colectiv, am reușit să ne bucurăm de multă prețuire, 

primind deseori calificative de foarte bine în activitatea la catedră. Reușitele elevilor noștri ne-

au adus satisfacții şi bucurii în timpul școlii, dar și azi, când aflăm despre ei multe realizări 

frumoase. Personalitatea, profesionalismul şi competența cadrului didactic au asigurat o bună 

relație (triplă) atât elev-diriginte-profesor, cât şi elev-părinte-diriginte. În aceste relații au 

sălășluit calitatea pregătirii profesionale, munca fără preget, seriozitatea, ambiția, prestigiul, 

minunata atmosferă de lucru, datorită unei dotări ce ne-a făcut cunoscută școala noastră ca 

reprezentativă în oraș, județ și poate şi în alte zone. 

Omul se realizează, de obicei, pe sine, prin ceilalți, dar, în orice caz, nu poate reuși mare 

lucru dacă nu simte permanent pe cineva alături… De aceea, consider colaborarea școlii cu 

familia de un real folos şi îmbrățișez ideea că omul este în cea mai mare măsură creația 

educatorilor săi. Colectivul acestei prestigioase școli a dovedit de la început şi până în prezent 

că sădește în copii cu dăruire și responsabilitate tot ce-i mai bun, pentru a forma necontenit 

oamenii adevărați. 

,,Prietene, ești tânăr, / fă deci, ce se cuvine, / 

La baza vieții tale / ce-ncepi s-o construiești / 

Tu pune temelie / pe fapte omenești.” 

Profesor, Angela Diaconu  

 

Gânduri - după 20 de ani 

 Un vechi proverb românesc spune că „Ceasul umblă și lovește, iar vremea se 

odihnește.” Iată că, în timp ce „vremea” s-a odihnit, liceul nostru a împlinit 20 de ani și merită 

să-i oferim o „petrecere” a gândurilor. Constantin Noica amintea undeva, în „Cuvânt împreună 

despre rostirea românească”, despre faptul că „substantivul petrecere trebuie să arate felul cum 

am reușit să ne înstăpânim, prin gândire, asupra vastei petreceri a lumii, adică a ceea ce se 

petrece în lume.” 

Liceul nostru s-a dezvoltat enorm și a „petrecut” într-o lume în care educația este unul 

dintre cele mai importante aspecte din viața unui om. Această instituție a fost, inițial, o 

frumoasă școală generală. Așa am cunoscut-o eu. Se întâmpla asta în 1997, când eram în clasa 

a III-a, atent coordonată de distinsa doamnă învățător Constanța Popa, căreia îi voi datora 

mereu cele mai alese dintre mulțumiri. Primele impresii și sentimente, pe care le-am avut 

atunci, le-am retrăit după 16 ani, în 2013, când am devenit profesor al acestei școli. Atât în 

1997, cât și în 2013, am simțit că pășesc într-o școală nouă, care oferă un spațiu perfect și plin 

de energie pentru a educa și îndruma copiii.  

Elevii vor avea întotdeauna, în această școală, prin intermediul echipei manageriale, al 

doamnelor și domnilor profesori, locul ideal pentru a-și contura viitorul și pentru a birui 

vremea. La mulți ani cu realizări, Liceul „Vasile Conta”! 

Profesor, Marta Cocîrță 



30 

Adesea asociem performanța cu reușitele elevilor, însă, în spatele lor, se află munca 

asiduă a dascălilor. Perfecționarea prin grade didactice a reprezentat o prioritate a cadrelor 

didactice din Liceul „Vasile Conta”, iar aprecierea muncii pentru unii dintre ei a fost 

consemnată, într-un mod creativ, inedit, prin „cuvinte potrivite”, de către colega noastră, 

profesor Daniela Cristea. La rândul ei, a fost apreciată pentru abordarea temei Ora de lecturi 

particulare în gimnaziu ce a constituit lucrarea pentru obținerea gradului didactic I de către 

prof. univ. Nicolae Creţu de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași.  

 

DAN ȚÂRDEA. PUNCTUL, LINIA ȘI FORMELE 

Onorată comisie, 

Stimați colegi şi invitați, 

 

Punctul de plecare în cadrul intervenției mele sper să nu vă dezamăgească. 

Mi-am pus la punct ținuta morală şi vreau să-mi exprim un punct de vedere. 

Imaginați-vă că pe o axă a timpului există două puncte. Cum le-am putea nota? D şi Ţ. 

Două puncte unite printr-o linie de conduită morală. Şi ele se contopesc într-o singură ființă 

caracterizată prin DEMNITATE, AMBIŢIE, NATURALEŢE (prescurtat DAN), ce dă 

acestei școli culoare. 

E pentru noi artistul care, în tonuri vii sau pastelate, în forme expresive sau estompate, 

în stilul dăruirii, ne face să exclamăm: 

- E mâna domnului Dan Ţârdea! 

Şi nu numai! Şi o parte din inima lui, căci imaginile prind viață. Totul capătă formă şi 

se caracterizează prin valoare. 

Până la acest punct am vrut să ajung schițând în câteva linii şi firave idei învelite în 

cromatica zilei, imaginea unui coleg admirabil şi valoros. 

Iar domnul Dan Ţârdea a pus punctul pe „i”, ne-a pus în linie, ne-a unit şi   ne-a făcut 

mai fericiți, îmbujorându-ne. 

Felicitări pentru tot ce ați făcut şi succes! 

 

Cu multă stimă, Daniela Cristea  

9.05.2008 

 

MANUELA TROFIN. PI-TORESCUL MATEMATICII 

Onorată comisie, 

Stimați colegi și invitați, 

 

Cu permisiunea dumneavoastră, astăzi voi fi rațională și n-am să iau cuvântul în calitate 

de profesor de limba și literatura română, deoarece ar trebui să realizez o analiză critică a 

lucrării realizate de doamna profesor Cristina – Manuela Trofin, și nu e cazul. Ș-apoi nu știu 

dacă e bine să pun accentul pi „renumitul și utilul număr” sau pi „numărul de aur”. Și cum 

orice „înmulțire se reduce la adunare și orice împărțire la o scădere”,  voi încerca și eu să 

reduc lucrurile. 

Din câte știu, în matematică se dă definiția, apoi se demonstrează. Să definim: 
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Doamna profesor  Cristina – Manuela Trofin este  suma nelimitată de dăruire care 

tinde la infinit, raportul dintre echilibru și demnitate. Metaforic vorbind, dumneaei 

reprezintă locul geometric al calităților precum ambiție, altruism, perseverență, modestie. 

Să demonstrăm: 

Consider că definițiile pe care le-am formulat reprezintă axiome, de aceea nu trebuie 

demonstrate. 

Draga mea colegă, am încercat pentru tine să aproximez și eu cu 25 de zecimale 

numărul pi: 

 Azi e lume. 

 O profă talentată, 

 Ca pisica peste tot merge elegantă. 

 Gândurile doamnei realizate 

Râd de zor. 

Însumați toți 

Numere cu renume! 

Manu, 

Fii tare! 

 

Îți urez să ajungi renumită în matematică precum Picasso în pictură, Pintea și  Pittiș în 

actorie, Pinalti în fotbal și Pinocchio în literatură, fără a ne minți! 

Felicitări pentru tot ceea ce faci! 

 

Cu tot dragul, Daniela Cristea 

2.12.2013 

 

NICOLETA BACIU. FUNCȚIILE LIMBII 

Onorată comisie, 

Stimați colegi şi invitați, 

 

Principiul minimei acţiuni spune că: A realiza cu un efort minim un efect maxim este 

un principiu care stă la baza tuturor acțiunilor noastre. 

Funcţia mea de astăzi nu este monotonă pe acest interval de timp, ci este una reală, 

care sper să conducă spre un efect maxim. 

Voi aplica metoda directă de determinare a punctelor de extrem B şi N. Două puncte 

între care se află o arie de trăiri intense pentru acest perimetru al educației. Ele se contopesc 

într-o ființă înconjurată de un volum de  

BUNĂTATE 

ACURATEŢE 

COLEGIALITATE 

IUBIRE 

UNITATE 

(prescurtat BACIU). 

Aplicând continuitatea ideilor, pot afirma că funcţia doamnei profesor Baciu e bine 

definită, având valori preluate din muncă şi dăruire. 
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În acest moment suprem al carierei didactice, doresc să o încurajez să tindă spre 

absolut, fără limite, şi să continue să-şi desfășoare activitatea la maximum. 

Felicitări pentru limita pe care o are în toate și pentru funcția implicită în cadrul școlii! 

 

Cu tot dragul, Daniela Cristea 

6 aprilie 2016 

 

OANA FILIP. A FI PROFESOR 

Onorată comisie, 

Stimați invitați, 

 

A FI SAU A NU FI? Aceasta-i întrebarea. 

Sper să fiți de acord cu mine că astăzi am fost părtași la o întâlnire cu limba română 

şi cu doamna profesor Oana Filip care este pe calea cea bună şi toți am fost numai ochi şi 

urechi. 

E momentul să amintim că, indiferent că a fost în fața videoproiectorului, sau a fost în 

fața elevilor, Oana a fost emoționată. Nu cred că sunt mai cu moț dacă spun că, uneori, în 

prezentare a fost impersonală, dar stăpână pe situație. 

Să fi fost altfel, Oana n-ar mai fi fost în grațiile colegilor. Plină de calm şi gingășie şi 

având tact pedagogic, Oana a fost, este şi va fi un model de dăruire şi o prietenă a noastră şi 

a limbii române. 

Într-un mod aparte ne-a adus în număr mare într-un timp al împlinirii sale 

profesionale, conjugând un verb al existenței. Felicitările pentru tot ce ai făcut sunt pe bune! 

 

Cu prietenie, Daniela Cristea 

 18 martie 2013                                                                          

 

REACŢIA ZILEI O FACE DOAMNA PROFESOR VERONICA ACHIREI 

 

N-aş vrea să fac parte din categoria celor acizi, ci să devin o bază pentru toate concluziile 

rostite de stimații invitați. Din câte îmi amintesc, un catalizator nu ia parte în mod vizibil la o reacție, 

regăsindu-se neschimbat după aceasta. 

Din punctul meu de vedere, noi, colegii Veronicăi Achirei suntem prezenți în ecuația obținerii 

gradului didactic I, dar nu putem accelera această activitate sau declanșa reacții spontane. 

Însă, consider că intervenim nu chimic, ci afectiv în acest moment important al stimatei 

doamne implicate în viaţa liceului „Vasile Conta”. 

Sunt de părere că astăzi merită să o acoperim cu un înveliș nu de electroni, ci de urări de bine 

şi să îi oferim nu un strop de apă, ci o ploaie de felicitări.  

Așadar, colega noastră poate să își mai atașeze la portofoliu un referat al unei colege care o 

felicită pentru profesionalism, pentru modul în care a tratat subiectul ales pentru lucrarea de obținere 

a gradului didactic I.  

În concluzie, reacția a reușit. Felicitări celei care a efectuat-o! 

 

Cu prietenie, Daniela Cristea 
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VIVAT! CRESCAT! FLOREAT! 

La mulți ani, la zi aniversară! 

Liceul „Vasile Conta”, ca un mândru străjer de la poalele Cetății Neamțului, îmbracă 

straie de lumină și sărbătoare, pentru că în iureșul amețitor al Timpului se împlinesc 20 ani de 

la înființarea lui.  

Noi, personalul didactic auxiliar de la Liceul „Vasile 

Conta” din Tg. Neamț, trăim astăzi bucuria de a participa la 

sărbătoarea inimilor, a generațiilor de elevi care au trecut 

pragul acestei școli de prestigiu și a dascălilor entuziaști, 

dedicați și pasionați de actul învățării. Între chipuri vii și 

figuri formatoare, între micii școlari și tinerii învățăcei, noi, 

cei care rămânem în spatele scenei, ne exprimăm astăzi 

profunda recunoștință pentru tot ceea ce am înțeles și zidit în 

această cetate a cunoașterii, purtătoare a unui blazon care 

obligă și onorează: numele filosofului Vasile Conta. 

Ca orice sărbătoare a școlii, aceasta înseamnă pentru 

noi o rememorare a amintirilor dragi, a chipurilor de elevi 

care au crescut și s-au format în spiritul valorilor autentice, a dascălilor neobosiți care au ținut 

aprinsă neîncetat dorința de cunoaștere, de iubire și de înțelepciune. Alături de toți slujitorii 

citadelei, ne-am implicat în actul didactic, având convingerea că tot ce realizăm înseamnă 

întruchiparea autenticului și a firescului, că dăruirea de sine face parte din însăși ființa noastră, 

că suntem parte din acest prestigios lăcaș de minte, de artă și de învățătură. 

Dorim absolvenților noștri să păstreze întreaga lor viață amintirea vie a Școlii în care, 

de-a lungul timpului, s-au format și unde au învățat să discearnă Binele de Rău, primind lumina 

adevărată a cunoașterii de sine prin neîntrerupta iubire a întregului colectiv didactic: învățători, 

profesori, bibliotecari, laboranți, secretari, tehnicieni, informaticieni. 

Fie ca Sărbătoarea Liceului „Vasile Conta” să înnobileze sufletele tuturor celor care cu 

mândrie i-au trecut pragul, învățându-i să pășească în viață doar cu dreptul!    

                                                            Secretar-șef, Liliana Zaharia 
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EXCELENȚA ÎN EDUCAȚIE 

Performanțele unei școli sunt reprezentate de sensurile date educației, de viziunea 

asupra învățării, de relația profesori-elevi-părinți. Concursurile școlare validează munca 

elevilor, a dascălilor, susținerea părinților într-un traseu dificil, imprevizibil. De 20 de ani 

Liceul „Vasile Conta” susține potențialul creativ și științific al elevilor săi, prin promovarea 

valorilor identificate la nivelul cunoștințelor și aptitudinilor manifestate în timpul orelor de 

curs. Profesionalismul, seriozitatea, respectul sunt repere ce ne caracterizează profesorii, cei 

care își antrenează discipolii în numeroase competiții pentru a asocia numele școlii cu 

excelența. În fiecare zi, elevii noștri construiesc idealuri, se străduiesc, apoi se bucură de fiecare 

rezultat obținut.       

Începem capitolul dedicat performanței cu o poveste colectivă, momentul în care școlii 

noastre i-a fost recunoscută, la nivel național, activitatea educativă depusă de-a lungul anilor, 

încoronată de premierea Simpozionului „Ars Oeconomica” de către Ministerul Educației 

Naționale, în luna mai 2015. Redăm povestea acestei performanțe prin articolul dedicat 

evenimentului din revista „Contează!”, revista-emblemă a Liceului „Vasile Conta” din Tîrgu 

Neamț. Înainte de aceasta, prezentăm cuvintele colegei noastre, profesor Daniela Cristea, 

dedicate tuturor absolvenților acestei instituții de învățământ:  

Dragi  absolvenți, 

 Timpul, marele dirijor în orchestra universului, aleargă pe lângă noi. 

 Au trecut câțiva ani de la prima intrare în scenă. Ați fost marii actori care şi-au jucat 

bine rolul. Dăruirea, ambiția, elanul, perseverența, exigența au fost mereu în preajma voastră. 

Piesa e la ultimul act. Actorii şi-au jucat rolurile, decorul devine desuet, sala e încă plină. 

Aplauzele nu se aud. Pentru voi va începe curând o altă reprezentație. 

 N-a fost un vis, deci nu-l lăsați să se spulbere! 

 Creați-vă alt vis şi nu renunțați la el! 

 Îndepliniți-l și vă veți simți împliniți! 

Nu încercați să trăiți fără să visați! 

Intrați în noua voastră piesă! 

Le mulțumim părinților voștri pentru că au crescut niște oameni minunați! 

Dacă auziți aplauze, sunt pentru voi! De astăzi noi, profesorii, vom deveni figuranții 

care vă vor urmări din umbră și vă vor îmbrățișa de la distanță. 

Mulțumim! 

 

 

Cu toată considerația, un fost regizor,  

profesor Daniela Cristea 
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UN DREPT, O COPILĂRIE, O VIAȚĂ 

E DREPT CĂ ACESTA E DOAR UN MOMENT ÎN CARE AM FOST UNIŢI! 

 

Cu pași repezi străbatem puntea timpului, nerăbdători să ajungem în „Țara Viitorului”. 

Rememorăm trecutul ce ni se pare o pagină încheiată, ne mai jucăm cu prezentul şi trăim cu 

speranța unui viitor pașnic. 

Nu, viitorul nu e al meu! Trupuri, gingașe încă, vor călători spre ziua de mâine şi vor 

visa, vor iubi, se vor juca... Va fi un joc al misterului şi al necunoscutului, jocul viitorului ce 

alungă trecutul şi prezentul. E jocul numerelor ce pleacă şi al numerelor ce vin, e jocul vieții 

ce dispare şi apare. Nu fiți triști, jocul vostru se desfășoară până la capăt! Voi sunteți numerele 

care se învârtesc, se adună, se înmulțesc şi  împart bucurii celor din jur. Nu stricați jocul! 

Adunați numerele până la capăt şi fiți încrezători! Acest joc nu are sfârșit, e jocul viitorului în 

care numerele mici cresc din seva zilelor şi devin din ce în ce mai mari, iar exponentul lor este 

puterea înmulțită cu speranța.  

Ați făcut calculele? Datorită acestor numere vom avea viitorul. Dacă știți că sunteți unul 

dintre acestea mergeți în ecuația timpului!  

 

     

        (Viață x Libertate)visare = Lumea Viitorului! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul e al vostru, jucați-l! 

Numerele se rostogolesc în 

pulberea cenușie a timpului 

şi se unesc într-o horă a 

viselor eterne care va aduce 

în  copilărie un gram de 

fericire! 
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Scriitorul indian Tagore spunea în lucrarea Calea desăvârșirii: 

 „Nu-i făptură care să muncească din greu ca omul; prin natura lui, el e silit să-şi 

creeze în societate un câmp vast de activitate şi pe acest câmp e necontenit activ; el clădește 

şi dărâmă, face legi şi le desface, îngrămădește mase de materie, şi cugetă, şi cugetă, şi suferă 

neîntrerupt. În această trudnică muncă stă gloria şi măreția omului şi, fiindcă el o știe, nu 

încearcă să-şi mărginească sfera activității, ci e necontenit preocupat să-i lărgească 

granițele.” 

Omul – mai exact puiul de om – e ființa pe care noi, dascălii, încercăm să o modelăm.  

Învățătorul dă un sens vieții de școlar, determinând învățăcelul să scrie şi să-şi exprime 

gândurile. Mai târziu, profesorul finisează ființele în formare, încercând să le pregătească 

pentru viitor. 

Școala devine o a doua casă pentru elevi, iar dascălii fac parte din familie, căci 

permanent sunt în centrul atenției, cu bune şi cu rele. 

Marele istoric şi om politic Nicolae Iorga spunea că „nu zidurile fac o școală, ci spiritul 

care domnește în ea”. 

Venind şi rămânând în această instituție, elevii au anticipat că aici își vor găsi liniștea 

şi puterea de muncă, dorindu-și să încheie cu bine ciclul gimnazial. Unii cu rezultate foarte 

bune, cu premii şi recompense, alții cu absențe, dar toți plini de farmecul copilăriei.  

Credem că rezultatele obținute la olimpiade şi concursuri școlare se datorează domnilor 

profesori, dar şi părinților şi elevilor interesați. 

Anii de gimnaziu sunt plini de muncă trudnică, de emoții mari, de vise, de împliniri sau 

neîmpliniri, de bucurii şi tristeți, însă în final de izbândă. 

Cu drag, cu bucurie şi nostalgie rememorăm clipe dragi, pentru mai târziu, când ne vom 

aminti şi reaminti de școala noastră dragă în care am primit  comoară de minte şi suflet, știință 

de carte, trăiri şi întâmplări de școală şi viață ce vor rămâne zestre pentru anii ce vor urma. 

Copii şi diriginte aflați pe poteca ascendentă a realizării profesionale! Acesta este 

momentul nostru! Tinerii, căutători de vise şi de PROTECŢIE, încearcă să descopere noi 

modele demne de urmat. Copilăria lor o cere, viaţa lor o impune. Să nu-i părăsim, căci au 

nevoie de noi în drumul lor spre succes! 

Să le dăm copiilor dreptul la libertatea de a zâmbi, dreptul de a călători cu gândul spre 

lumi imposibile, dreptul de a se împrieteni cu fericirea şi de a avea frate soarele, dreptul de a 

vorbi cu cei dragi.  Astăzi le putem oferi pentru totdeauna dreptul la drepturi! 

Diriginte, profesor Daniela Cristea 



37 

Liceul „Vasile Conta” – premiat de Ministerul Educației Naționale 

 
SIMPOZIONUL „ARS OECONOMICA” CÂŞTIGĂ MARELE PREMIU LA NIVEL NAŢIONAL ÎN 

CADRUL CONCURSULUI „ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

Iată că se poate, iată că prin muncă în echipă, dăruire, creativitate şi responsabilitate, 

Simpozionul „Ars Oeconomica”, organizat de Liceul „Vasile Conta”, a obținut şi o confirmare, 

la cel mai înalt nivel, a valorii 

activității educative pe care o 

depune instituția de la 

înființarea sa. Suntem cu atât 

mai mândri, cu cât confirmarea 

vine din partea Ministerului 

Educației Naționale, 

confirmare care așază Liceul 

„Vasile Conta” şi învățământul 

nemțean pe harta marilor 

proiecte educative ale țării. Dar 

până să ajungem la momentul 

premierii, să o luăm treptat şi să 

spunem povestea acestui simpozion.   

Începând cu anul școlar 2011 - 2012, Ministerul Educației Naționale organizează, 

anual, programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!", în semestrul al II-lea al 

anului școlar. Obiectivul acestui demers este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor şi a 

cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale acestora, 

care să le pună în valoare talentele şi capacitățile în diferite domenii. Fiecare unitate de 

învățământ își elaborează propriul program de activități în care sunt implicați toți elevii şi toate 

cadrele didactice, pe baza propunerilor elevilor, ale cadrelor didactice şi ale părinților. Anul 

acesta, proiectele au fost structurate pe zece domenii educaționale: cultural, artistic, tehnic, 
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științific, sportiv, educație pentru cetățenie democratică şi promovarea valorilor umanitare, 

educație pentru sănătate şi stil de viață sănătos, educație ecologică şi de protecție a mediului, 

abilități de viață, consiliere şi orientare. 

În baza punctajului obținut (din care 80% reprezintă nota evaluării, celelalte 20% 

constituind numărul de voturi acumulate), din cele 220 de proiecte înscrise în concurs, 

câștigător pe domeniul științific a 

fost Simpozionul Național 

„ARS OECONOMICA”, 

organizat de Liceul „Vasile 

Conta”. Proiectul a vizat trei 

direcţii de acțiune: Patrimoniul 

economic, Patrimoniul cultural şi 

Patrimoniul ecologic, fiecare 

incluzând mai multe secţiuni, fapt 

ce i-a conferit un caracter 

interdisciplinar. Încurajarea 

schimbului de idei, a creativităţii, 

a spiritului antreprenorial şi a rigurozităţii ştiinţifice a reprezentat punctul forte al 

simpozionului organizat de liceul nostru. 

Cum a fost posibilă o astfel de performanta care situează Liceul „Vasile Conta” la 

nivelul marilor instituții de învățământ din țară? MUNCĂ, foarte multă muncă, o muncă în 

echipă în care au fost incluși, deopotrivă, elevi, profesori, părinți şi colaboratori, implicați cu 

toții în activitatea educativă pe care o depune 

liceul. Apoi, încredere, încredere în forțele 

proprii, în valoarea muncii educative pe care o 

depunem, în talentul elevilor care calcă pragul 

şcolii noastre. Şi, bineînțeles, sârguință, 

încăpățânarea de a aduce un plus de valoare unui 

simpozion care a crescut de la an la an, refuzul 

de a accepta piedici şi motivarea corectă a tuturor 

celor implicați, care nu putea fi făcută decât de 

un manager deschis, cu o viziune clară asupra 

misiunii unei instituții de învățământ din secolul 

al XXI-lea ce știe să își prețuiască valorile.     

O delegație din care au făcut parte dl. 

inspector, profesor Ioan Romeo-Roman 

(inițiatorul simpozionului), dna director, 

profesor Cojocariu Karina-Ingrid (organizatorul 

ediției a III-a a simpozionului) şi alți colegi 

profesori, alături de elevii care s-au implicat 

conștiincios în activitățile de promovare și 
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desfășurare a acestui proiect educativ, s-a îndreptat, în ziua de 6 iunie 2015, spre București 

acolo unde, în cadru festiv, urma a fi preluat premiul.  

Primirea a fost la înălțime, atmosfera deosebită, iar emoțiile pe măsură. Oamenii care 

ne-au întâmpinat au fost dintre cei aleși. Distincțiile 

au fost înmânate de András György Király şi 

Gigel Paraschiv, secretari de stat în Ministerul 

Educației, şi Ioan Chelaru, vicepreședintele 

Senatului. A fost apogeul unei munci depuse pe 

perioada unui întreg an școlar, care s-a văzut 

răsplătită şi care a așezat numele Liceului „Vasile 

Conta” în galeria marilor furnizori de educație la 

nivel național.  

Dacă rostul unui simpozion este acela de a 

încuraja schimbul de idei, putem considera că cea 

de-a III-a ediție a Simpozionului Național „ARS 

OECONOMICA” și-a atins, din foarte multe puncte 

de vedere, scopul. A promova schimbul de idei, a 

promova exercițiile de creativitate, interpretare şi 

argumentare, a promova instituția școlară pe care o 

reprezentăm prin parteneriate, iată câteva dintre dezideratele pe care proiectul educațional şi 

le-a propus şi, în aceeași măsură, le-a şi atins.  

Nu ne vom opri aici, căci distincția primită ne obligă să aducem încă un plus de valoare 

activității educative pe care o desfășurăm. Suntem, însă, mândri de tot ceea ce reprezintă Liceul 

„Vasile Conta”! 

 

Director, profesor Karina Ingrid Cojocariu 



40 

Paginile următoare spun povestea a 20 de ani de excelență în educație, pornind de la 

rezultatele obținute de elevii noștri la etapele naționale ale olimpiadelor școlare. Alături de 

premiile obținute de aceștia, se află numele mentorilor, dascălii prin a căror îndrumare totul a 

fost posibil. Felicităm, așadar, deopotrivă, dascăli și elevi, gândindu-ne că anii următori vor 

adăuga noi performanțe! 

Începem prin a ne omagia doi dintre colegii care au participat drept coordonatori ai 

loturilor olimpice ale județului la etapele naționale ale olimpiadelor școlare:  

1. TRAIAN COSMA, DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ: OLIMPICII ŞCOLII ROMÂNEŞTI 

(coordonator al lotului de olimpici la disciplina Limba și literatura română), 2008 

2. DAN ŢÂRDEA, DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ: OLIMPICII ŞCOLII ROMÂNEŞTI (coordonator 

al lotului de olimpici la disciplina educație plastică), 2008 

Prezentăm acum rezultatele elevilor care redau excelența muncii educative depuse de 

cadrele didactice ale Liceului „Vasile Conta”.  

Nume și prenume Premiul obținut la etapa națională a olimpiadelor școlare Anul Profesorul îndrumător 

RALUCA ELENA 

COJOCARU 

MENŢIUNE, OLIMPIADA DE CHIMIE 2001 MICLESCU 

CORNELIU 

FILIP MARIAN IOAN PREMIUL I, OLIMPIADA INTERJUDEȚEANĂ DE RELIGIE 2002 MOISII MARIA 

ANTONIA BOBRIC DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, CONCURSUL NAŢIONAL 

INTERDISCIPLINAR  ± POEZIE  

2006 IOAN CRISTINA 

NARCISA AVADANEI MENŢIUNE, CONCURSUL NAȚIONAL DE LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ „IONEL TEODOREANU” 

2006 CRISTEA DANIELA 

CROITORU IUSTINA PREMIUL SPECIAL, CONCURSUL NAȚIONAL DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ „IONEL TEODOREANU” 

2006 CRISTEA DANIELA 

IRINA LUNGU OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 2008 IOAN CRISTINA 

MIHAELA COJOCARU MENŢIUNE, OLIMPADA INTERJUDEŢEANĂ DE RELIGIE  2008 MOISII MARIA 

DENIS IOANA IGNAT MENŢIUNE, OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 2008 COSMA TRAIAN 

NARCISA AVADANEI  MENŢIUNE, OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 2008 CRISTEA DANIELA 

NARCISA AVADANEI DENIS 

IOANA IGNAT 

LOCUL I PE ECHIPE, OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 2008 CRISTEA DANIELA 

COSMA TRAIAN 

COSTINA PRISTAVU DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ 

2008 CRISTEA DANIELA 

POPESCU PAVEL MENŢIUNE, OLIMPIADA NAŢIONALĂ A DISCIPLINELOR ECONOMICE 2010 ASOFIEI MONICA 

ATUDOSIEI IULIANA 

ŞTEFANA BĂLŢĂTESCU MENŢIUNE, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE ORTODOXĂ 2011 MACOVEI EMA 

ANA DARIA ZĂHĂLEANU DIPLOMĂ DE MERIT, CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ 

„EUCLID”  

2011 IOAN CRISTINA 

MARIUS NAIMAN DIPLOMÎĂ DE PARTICIPARE, OLIMPIADA DISCIPLINELOR 

ECONOMICE 

2011 ROMAN ROMEO  

ASOFIEI MONICA 



41 

OVIDIU MOVILĂ DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, CONCURSUL NAŢIONAL DE 

MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

2011 TROFIN MANUELA 

IOANA LIPAN PREMIUL SPECIAL, OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 2011 CRISTEA DANIELA 

OVIDIU MOVILĂ MENȚIUNE, CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ 

„ADOLF HAIMOVICI”  

2012 TROFIN MANUELA 

ŢUŢUIANU ANDREEA PREMIUL SPECIAL, OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIRE 

ORTODOXĂ 

2013 MOISII MARIA 

SCEASTLIVAIA IRINA DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, CONCURSUL NAŢIONAL DE 

MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

2013 TROFIN MANUELA 

SALOMIA ALEXANDRA DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, CONCURSUL NAŢIONAL DE 

MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

2013 TROFIN MANUELA 

FILIP ANA MARIA DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE 

ORTODOXĂ 

2013 MOISII MARIA 

SCEASTLIVAIA IRINA DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, CONCURSUL NAŢIONAL DE 

MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

2014 TROFIN MANUELA 

MIHĂILĂ IONELA DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, CONCURSUL NAŢIONAL DE 

MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

2014 TROFIN MANUELA 

ELENA CASIANA BOBRIC DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE 

VIAŢĂ 

2016 CRISTEA DANIELA 

ELENA IULIANA TRIFAN  PREMIUL SPECIAL, OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ CULTURĂ ŞI 

SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ 

2016 CRISTEA DANIELA 

SANDU EMANUEL 

MĂDĂLINA MANOLACHE DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, OLIMPIADA DISCIPLINELOR 

ECONOMICE 

2017 IONICHE ANIŞOARA 

PINTILIE RADU  

CARMEN IGNAT MENŢIUNE, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ 2017 RALUCA STAFIE 

 

Și disciplinele sportive au fost de-a lungul timpului laureate la Olimpiada Națională a 

Sportului Școlar.  

1. FOTBAL, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, LOCUL al II-lea, BOTOȘANI, 2008, PROF. ÎNDRUMĂTOR POPA CONSTANTIN 

2. HANDBAL FETE, ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL, MENȚIUNE, BOTOȘANI, 2013, PROF. POPA CONSTANTIN 

3. RUGBY, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, LOCUL al III-lea, BÂRLAD, 2014, PROF. POPA CONSTANTIN, AFLOAREI GEORGE 

4. FOTBAL PRIMAR, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, MENȚIUNE, BACĂU, 2017, PROF. POPA CONSTANTIN, AFLOAREI GEORGE 

5. RUGBY, ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL, LOCUL al III-lea, BÂRLAD, 2014, PROF. POPA CONSTANTIN, AFLOAREI GEORGE 

6. RUGBY, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, LOCUL al III-lea, BÂRLAD, 2014, PROF. POPA CONSTANTIN, AFLOAREI GEORGE 

 

Excelența în educație ia, la Liceul „Vasile Conta”, forme diverse. Rezultatele obținute 

la etapele naționale ale olimpiadelor școlare (deși notabile, cu siguranță, sunt și participările la 

etapa județeană) sunt doar o față a performanței. La fel de importantă pentru noi este și 

recunoașterea pregătirii temeinice. Prezentăm, în continuare, șefii de promoție ai instituției 

noastre, începând cu anul înființării:  
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ANUL CLASA NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI MEDIA 

1997-1998 VIII VASILIU EMILIANA RAMONA 9,98 

1998-1999 VIII TĂRĂBOANȚĂ LUCIA 9,70 

1999-2000 VIII COJOCARU DANIELA 9,96 

2000-2001 VIII CHITIC ANCA MARIA 10 

2001-2002 VIII AMARANDEI IULIAN 10 

2002-2003 VIII HUMULESCU MARIA ECATERINA 10 

2003-2004 VIII TIMOFTE COSTIN 9,96 

2004-2005 VIII IOAN LIVIU ANDREI 10 

2005-2006 VIII NICULESCU SIMONA 10 

2006-2007 VIII TIMOFTE CRISTIAN EUGEN 10 

2007-2008 VIII ISACHE ADRIAN VASILE, VRÂNCIANU DRAGOȘ IOAN, MOVILĂ SIMONA 10 

2008-2009 VIII IGNAT DENISA IOANA 10 

2009-2010 VIII MAFTEI DORIAN ȘTEFAN, MĂRCULEȚ DAN GEORGIAN,  

MUNTEANU ALINA IONELA, ȘARGU GABRIEL BOGDAN 

BOBRIC ANTONIA ADINA, MATASĂ RĂZVAN IONUȚ 

10 

2010-2011 VIII ASAFTEI ANDREEA, AVADANEI ANDREI NICOLAE, CIOMĂRTAN IOANA,  

FILIP MARIAN IOAN, COZMA ELENA, MOVILĂ DANIEL 

10 

XII URZICĂ IULIANA 9,82 

2011-2012 VIII LIPAN IOANA, MĂRCULEȚ IOAN CĂTĂLIN, ZĂHĂLEANU ANA DARIA 10 

XII NAIMAN MARIUS 9,90 

2012-2013 VIII BEJAN MARTHA 10 

XII LUCA LOREDANA 9,87 

2013-2014 VIII GAFIȚA ELENA, ȚUȚUIANU ANDREEA, ATANASIU VLAD CONSTANTIN 10 

XII DAVID ANDREEA 9,85 

2014-2015 VIII APOSTOL MARIA 10 

XII SOFICA ADINA MĂDĂLINA 9,82 

2015-2016 VIII TUDOSĂ ANA MARIA 9,95 

XII ROȘCA MIOARA VASILICA 9,96 

2016-2017 VIII ALUCĂI ANA MARIA 10 

XII PETRARIU IONUȚ 9,75 
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O altă față a excelenței la Liceul „Vasile Conta” o reprezintă elevii de 10 la examenele 

naționale de la sfârșit de ciclu școlar. Nu de puține ori aceste rezultate au fost publicate în 

presa locală, contribuind astfel la promovarea imaginii școlii. Prezentăm, în rândurile ce 

urmează, câțiva elevi de 10, absolvenți ai școlii noastre.  

 30 Iunie 2014 

Șefii de promoție de la liceele de sub Cetate 

• George Cristian Gavriloaia, de la Colegiul Ștefan, a încheiat clasele IX-XII cu media generală 10 

• „Nu a fost o greutate obținerea acestor rezultate, fiindcă m-am pregătit zi de zi“, ne-a spus tânărul care vrea 

să urmeze Academia de Politiei • Șefe de promoție au fost și Georgiana Dudanu, la Colegiul Creangă, și 

Andreea David, la Liceul Conta • „Am învățat când a trebuit și am știut să iau școala în serios. Ține și de 

orgoliu, am vrut să fiu sus“, am aflat de Georgiana Dudanu • „N-aș putea spune că rezultatele mele au un 

secret la mijloc. Cred că depinde de ce își dorește fiecare în parte“, susține Andreea David 

Din cele câteva sute de elevi care au absolvit clasa a XII-a la liceele din Tîrgu Neamț, doar trei se 

pot mândri anul acesta cu statutul de șef de promoție. Unul dintre ei este George Cristian Gavriloaia, de la 

Colegiul National „Ștefan cel Mare” (Profil uman - Științe sociale), care a încheiat clasele IX-XII cu media 

generală 10, o performanță pentru care a primit, la cursul festiv, o diplomă de excelentă din partea directorului 

Dorin Moroșanu. Tânărul, originar din comuna Brusturi, vrea să urmeze Academia de Politie, având ca 

variantă de rezervă o scoală de subofițeri. „Pentru mine nu a fost o greutate obținerea acestor rezultate, fiindcă 

m-am pregătit zi de zi și am primit cu plăcere orice informație de la domnii profesori, am valorificat-o și am 

încercat să mi-o păstrez în memorie. Nu am sacrificat din pasiuni. Timpul liber mi l-am ocupat cu 

fotografiatul, lecturi și călătorii. Vreau să călătoresc mult și îmi propun anumite destinații și pentru această 

vacantă. Voi păstra legătura cu toți colegii, fiindcă ne-am înțeles foarte bine. Am avut un colectiv destul de 

unit, fapt datorat doamnei diriginte Bianca Tarhon. S-a implicat foarte mult și îi aduc toată admirația și 

considerația mea“, ne-a spus George Gavriloaia.  

La Colegiul Tehnic Ion Creangă șefă de promoție este Georgiana Dudanu, cu media 9,86. Nu s-a 

hotărât încă spre ce facultate să se îndrepte, dar are în vedere două variante: Limbi străine și Cibernetică. „De-

a lungul anilor am avut onoarea de a lucra cu profesori foarte buni si care m-au ajutat foarte mult. Nu pot 

spune că am tras foarte tare ca să obțin aceste rezultate, dar am învățat când a trebuit și am știut să iau școala 

în serios. Tine si de orgoliu, am vrut să fiu mai sus. În liceu, cel mai mult mi-a plăcut engleza si matematica. 

Mai desenez din când în când, mai mult schițe și îmi place dansul, de oricare gen. Când eram la scoală, la 

Grumăzești, am fost majoretă, dar la liceu nu am mai continuat“, ne-a mărturisit Georgiana. Directorul 

Colegiului Ion Creangă, Gheorghe Apetrei, a avut numai cuvinte de laudă pentru ea. A ținut să evidențieze și 

meritele unui alt elev de excepție, Irineu Ionesii, care a terminat liceul cu media 9,84, foarte aproape de prima 

clasată.  

La Liceul „Vasile Conta”, șefă de promoție este Andreea David, din Bălțătești. Tânăra a 

absolvit clasele IX-XII cu media 9,85, reușită pentru care a primit de la directoarea Karina Cojocariu 

o diplomă de excelență, în cadrul galei dedicate celor mai buni elevi ai liceului. „N-aș putea spune că 

rezultatele mele au un secret la mijloc. Cred că depinde de ce își dorește fiecare în parte. Dacă vrei să 

fii sus, trebuie să muncești, să fii prezent la școală, să-ți faci temele, proiectele. Am ales un liceu cu 

profil economic fiindcă mi-a plăcut acest domeniu pe care vreau să-l aprofundez și la facultate, la Tîrgu 

Mureș. Mi-ar plăcea să ajung manager, să lucrez într-o companie multinațională, să cunosc oameni 

noi. Îmi voi aminti cu plăcere de timpul petrecut în liceu, pentru că s-au legat relații de prietenie cu 

colegii. Port o amintire frumoasă tuturor profesorilor mei“, a declarat Andreea. 

http://mont.ro/stiri/?editia=20140630&pagina=prima
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Piatra-Neamt.     Joi, 17.06.2010  

Doi elevi vor intra la liceu cu media zece 

  
Situația înregistrată la admiterea în clasa a IX-a din vara trecută, când la unele dintre liceele de elită 

s-a intrat cu medii mai mari sau egale cu 9,00, se va repeta şi în acest an. Şi asta, deoarece mediile de admitere 

ale candidaților din promoția curentă sunt cel puțin la fel de bune. Un singur exemplu: dintre cei 5.289 de 

candidați care vor participa la prima repartizare computerizată, 783 au medii mai mari sau egale cu 9,00! Alți 

1.126 de elevi care au absolvit gimnaziul au medii de admitere cuprinse între 8,00 şi 8,99, iar 1.212 dintre 

aceștia au medii rezonabile (care le vor permite accesul în liceele bunicele) - între 7,00 şi 7,99.  
Medii „la limită" - cuprinse între 6,00 şi 6,99 - au obţinut 1.174 de elevi, iar medii care sunt specifice 

admiterii pe filiera tehnologică (fostele specializări de la școlile de arte şi meserii - între 5,00 şi 5,99) au 809 

de elevi. Medii de admitere "de avarie", mai mici de 4,99, au 185 dintre candidați. 
  
Top admitere - o fată şi un băiat în fruntea listei 
  
Medii foarte mari de admitere au mulți dintre candidați. Totuşi, nu putem să nu amintim numele 

celor care formează elita elitelor. Adică a elevilor care s-au remarcat atât pe parcursul celor patru ani de 

gimnaziu, cât şi la tezele cu subiecte unice, respectiv la evaluările naționale din acest an școlar şi care intră 

în competiţia repartizării computerizate cu medii apropiate de perfecțiune. Cu regretul că nu-i putem aminti 

pe toți elevii merituoși, îi vom nominaliza măcar pe cei acei copii nemțeni care au medii de admitere de la 

9,95(!) în sus. 
Șefi de promoție „all schools" în acest an sunt Ioana Alexandra Pavăl, fostă elevă a Şcolii 

Grumăzești, şi Gabriel Bogdan Șargu (de la Liceul Economic „Vasile Conta" Târgu-Neamț) - ambii cu 

media zece!. Urmează, cu media 9,99, Elena Zoiţa şi Ruxandra Maria Popuţoaia (ambele de la Școala nr. 2 

Piatra-Neamţ). Podiumul admiterii din acest an cuprinde încă doi elevi, cu medii de 9,98: Casiana Alexandra 

Arsene (Școala Grumăzești) şi Dan Georgian Mărculeţ (Liceul Economic „Vasile Conta" Târgu-Neamț). 
Medii egale sau mai mari de 9,95 mai au următorii candidați: Nelia-Marina Roşanu (Școala nr. 

3 Piatra-Neamţ), Emanuel Achirei (Colegiul Naţional „Ștefan cel Mare" Târgu-Neamţ), Alina Ionela 

Munteanu, Dorian Ștefan Maftei, Ramona-Ioana Diaconu (toți de la Liceul Economic „Vasile Conta" 

Târgu-Neamț), Maria-Laura Cămăruţ (Școala nr. 5 Piatra-Neamţ), Alexandra Vicol, Diana Maria Dodiţă, 

Matei Ştefan Cornea (toți de la Școala nr. 2 Piatra-Neamţ) şi Ioan Năstăselu (Colegiul Naţional „Ștefan cel 

Mare" Târgu-Neamţ. 
  
Zece pe linie în gimnaziu 
  
Nu mai puțin de 31 dintre candidații la admiterea din acest an au terminat gimnaziul cu media 

generală zece! Performanța a fost reușită, în afară de elevii nominalizați deja cu medii foarte mari de admitere, 

de următorii elevi: Florina Elena Barbu (Şcoala nr. 5 Piatra-Neamţ), Andrei Claudiu Roibu (Școala nr. 1 

Bicaz), Răzvan Ionuţ Mătasă, Antonia Adina Bobric, Maria Platon (toți de la Liceul Economic „Vasile 

Conta" Târgu-Neamț), Ştefania Gordei (Școala nr. 5 Roman), Andreea Scurtu (Şcoala Bicazu Ardelean), 

Miruna Harabagiu (Şcoala nr. 1 Roman), Lămîiţa Traistă, Lorena Strechie (ambele de la Şcoala nr. 5 Piatra 

Neamţ), Ionuţ Daniel Predoaia (Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare" Târgu-Neamţ), Claudia Andreea Nistor 

(Şcoala "Daniela Cuciuc" Piatra Neamţ), Debora Elena Huţanu (Grup Şcolar "Dimitrie Leonida" Piatra 

Neamţ), Ana-Maria Bodnar (Şcoala "Mihai Eminescu" Roman), Oana Camelia Ciulei (Şcoala nr. 1 Bicaz), 

Alexandra Petruţa Savu (Şcoala nr. 6 Roman), Elena Alexandra Tabacariu (Şcoala nr. 5 Roman), Andreea 

Nicoleta Baboi (Şcoala nr. 1 Pipirig), Georgiana Alexandra Bîrsan (Şcoala Bicazu Ardelean) şi Adina Bianca 

Trefaş (Şcoala Barticeşti/Boteşti).  
Trebuie remarcat că în acest an admiterea va fi, cu câteva excepții, „la discreția" elevilor din Târgu-

Neamţ. În aceste condiții este de așteptat ca mediile de admitere în liceele din orașul de sub Cetate să fie 

foarte mari. 

 

 

 

 

http://www.ziare.com/piatra-neamt/
http://www.realitateamedia.ro/stiri-neamt/social/14324/doi-elevi-vor-intra-la-liceu-cu-media-zece.html
http://www.ziare.com/piatra-neamt/
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Fișa unor elevi model 

 

Performanțele elevilor de la Conta apar consemnate în diverse 

publicații, inclusiv în mass-media. O lucrare reprezentativă, în acest 

sens, este cea a profesorului, editorului și scriitorului, Gheorghe 

Gorincu, apărută la Editura Danubius, Brăila, 2013, intitulată 

Prezențe ale elevilor și absolvenților din învățământul 

preuniversitar în lumea contemporană. După cum autorul însuși 

remarcă, e „o necesară recunoaștere a performanțelor elevilor de la 

toate nivelele din învățământul preuniversitar”. Cartea, care este o 

premieră absolută în universul publicațiilor, face cunoscute pe plan 

național rezultatele de excepție ale inteligenței românești – elevii 

performeri din ciclurile primar, gimnazial și liceal, printre care se numără și Ioana Lipan și 

Marius Naiman de la Liceul „Vasile Conta”.  

 
LIPAN IOANA. VOCAȚIA EXCELENȚEI 

 

Nume:                                              LIPAN IOANA 

Data nașterii:                                 07.01.1997 

Adresa:                     Târgu-Neamţ, str. Radu Teoharie, nr. 64, jud. Neamț, cod 615200 

EDUCAŢIE: 

2012 – 2013                                     Elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Tg. 

Neamț, profilul  „Științe ale naturii” 

2008 - 2012        Clasele V-VIII      Liceul Economic „Vasile Conta“ Târgu-Neamț 

 

2004 - 2008         Clasele I-IV          Liceul Economic „Vasile Conta“ Târgu-Neamț  

 

PREZENTARE:  

Mă consider o persoană tenace, care știe ce vrea, o persoană onestă care preferă întotdeauna 

adevărul dureros decât minciunile de fațadă, sunt generoasă atât cât se poate, dar știu și să păstrez. În 

urma absolvirii clasei a VIII-a cu media 10 am primit din parte școlii o Diplomă de Excelență ca o 

încununare a activității. Cu acest prilej am acordat un interviu pentru TVR Iași şi pentru ziarul 

„Monitorul de Neamț.” Media 10 la examenul de Testarea Națională pentru mine a însemnat foarte 

mult. Aveam deja media 10 în gimnaziu, deci media la examen era totul sau nimic şi am fost mulțumită 

că am reușit să mă concentrez atât de bine încât să reușesc să le demonstrez şi celor din afara școlii că 

sunt o elevă bine pregătită. Chiar dacă am intrat cu media 10 la liceu nu înseamnă că m-am simțit vreo 

secundă mai presus de ceilalți colegi ai mei. Liceul este perioada în care trebuie să dovedesc faptul că 

acea medie de 10 nu era doar o notă frumoasă scrisă pe hârtie, ci reflectă cu adevărat cunoștințele mele. 

 

REZULTATE DEOSEBITE:   

M-am implicat permanent în activitățile școlare şi extrașcolare, fiind susținută permanent de 

cadrele didactice şi de colegi. Imaginea școlii a fost promovată permanent prin intermediul revistei 

„CONTEAZĂ!” apărută Editura „Egal” din  Bacău.  În calitate de redactor al revistei, am publicat o 

serie de articole: 

 În numărul 2 al revistei din anul şcolar 2010-2011 am publicat compunerea „Sub căciula lui Dănilă 

Prepeleac”, lucrare care a obţinut Premiu special la Concursul de creaţie literară „Ion Creangă”, Tg. 

Neamţ, 2009, sub îndrumarea doamnei profesor Daniela Cristea 

 În numărul 3 al revistei din anul şcolar 2011-2012 doamna profesor de limba şi literatura română 

Daniela Cristea a publicat un articol intitulat „Magicianul cuvintelor”, în care a scos în evidenţă 

rezultatele înregistrate de mine la diferite olimpiade şi concursuri şcolare.  

 În numărul 4 al revistei din anul şcolar 2011-2012 am publicat articolele „Poluarea continentului 

albastru”, coordonată de doamna profesor Emilia Cojocaru şi articolul „Pledoarie pentru limba şi 

literatura română”, sub îndrumarea doamnei profesor Daniela Cristea. 
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Menționez că revista „CONTEAZĂ!” a Liceului Economic „Vasile Conta” din Târgu-Neamţ a 

obţinut în anul școlar 2011-2012 „LOCUL I” la Concursul revistelor școlare, etapa județeană şi 

„TITLUL DE LAUREAT” la Concursul Național al revistelor școlare. 

2011-2012, clasa a VIII-a: 

 Diplomă de merit, Premiul I şi MEDALIE DE AUR pentru rezultatul obținut la Concursul 

Național de Evaluare în Educație la Limba şi literatura română, clasament național, 19 mai 2012, 

coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 PREMIUL II LA Concursul „O lume de poveste” organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

ANTREC Neamţ, 26 mai 2012, coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 PREMIUL II la Concursul Internațional „Bucuria de a fi copil”, Târgu-Neamţ, 16 iunie 2012, 

coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 MENŢIUNE la Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură Română, etapa judeţeană, 3 martie 

2012,  coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 CERTIFICAT pentru participarea la Proiectul internaţional „Banii şi bugetul”, coordonator, 

profesor Vasile Astăcioae. 

 

2010-2011, clasa a VII-a  

 PREMIUL SPECIAL pentru abilitatea de a formula judecăți de valoare la Olimpiada de Limbă, 

Literatură şi Comunicare „George Călinescu”, etapa națională, Ploiești, 18-23 aprilie 2011, 

coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 PREMIUL I la Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură Română „George Călinescu”, etapa 

judeţeană, coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 PREMIUL I la Concursul Internaţional „Cultură, tradiție şi căi spirituale”, Mânăstirea Neamţ, 

coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 Diplomă de merit pentru rezultatul obţinut la Concursul Naţional de Evaluare în Educație la Limba 

şi literatura română, clasament județean, 14 mai 2011, coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 Diplomă de merit, Premiul I şi MEDALIE DE AUR pentru rezultatul obținut la Concursul 

Național de Evaluare în Educație la Limba şi literatura română, clasament național, 14 mai 2011, 

coordonator, profesor Daniela Cristea. 

 

2009-2010, clasa a VI-a 

 PREMIUL SPECIAL  la Concursul de creaţie literară „Sub căciula lui Dănilă Prepeleac”, 11-13 

decembrie 2009, coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 DIPLOMĂ acordată de FUNDAŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ SPERANŢA - pentru 

încredere, implicare şi susținere. 

 

2008-2009, clasa a V-a 

 CERTIFICAT  acordat de fundația TECHNICLES pentru voluntariat şi sprijin acordat în cadrul 

proiectului EUROPE IS US; 

 CERTIFICAT DE RECUNOŞTINŢĂ acordat de FUNDAŢIA FILANTROPICĂ OMENIA 

pentru încredere, implicare şi susținere a Centrului de zi pentru copiii de 7-14 ani şi bătrânii asistați. 

 

2007-2008, clasa a IV-a 

 PREMIUL I la Concursul formațiilor artistice şcolare, teatru şcolar, etapa judeţeană; 

 PREMIUL I la Concursul naţional de matematică „Micul matematician” 

 PREMIUL SPECIAL la Concursul de creaţie literară organizat în cadrul proiectului 

„LITERATURA – IZVOR NESECAT DE INSPIRAŢIE“, coordonator, învăţător Adriana Iliescu. 

 

2006-2007, clasa a III-a 

 PREMIUL I la Concursul National WINNERS, disciplina limba engleză, coordonator, profesor 

Lăcrămioara Ilica; 
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 PREMIUL III la Concursul „Rhyme English” organizat de Liceul Economic „Vasile Conta”, 

noiembrie, 2007, coordonator, profesor Ilica Lăcrămioara. 

 

PARTICIPĂRI LA DIFERITE CONCURSURI NAŢIONALE ŞI JUDEŢENE : 

2009-2010 Concursul Cangurul Lingvist, secţiunea Franceză-Spaniolă, coordonator, profesor Ioan 

Balaban; 

   2009-2010 Concursul Naţional de Matematică „Lumina Math“, coordonator, profesor  Manuela Trofin;                           

2008-2009 Concursul Cangurul Lingvist, secţiunea Franceză-Spaniolă, coordonator, profesor Ioan 

Balaban; 

2008-2009 Concursul Naţional „Media Kinder“, coordonator, profesor Emilia Cojocaru;  

2007-2008  Concursul European de Matematică aplicată Cangurul, coordonator, învăţător Iliescu 

Adriana; 

2007-2008 Concursul „Cănguraşul în Lumea Poveștilor“, coordonator, învăţător Iliescu Adriana; 

2007-2008 Colaborare la Revista „Jucării de ghiozdan“ realizată de elevii din clasele I – IV  de la Liceul 

Economic „Vasile Conta“; 

 

Elevi de onoare  

 

O cheamă Ioana şi are 15 ani. După cum afirmă Emanuela Chirilă, o bună prietenă, „Ioana a 

venit pe lume cu darul de a visa, de a descoperi lumi de basm. Cu ochi negri, înconjurați de gene ce se 

ridică uşor spre viitor, acest copil a ajuns la vârsta de poveste a anilor adolescenței”.  

Dumnezeu a binecuvântat-o cu o familie iubitoare, căci a fost o rază de lumină la venirea pe 

lume. Din primele clipe de viaţă a sorbit din bucuria părinţilor şi a crescut în armonie. Şi-a făcut prieten 

vântul, pe care l-a lăsat mereu să se joace în părul negru-strălucitor. A considerat că nu poate avea un 

singur prieten, așa că a început să comunice cu soarele, cu luna şi cu florile ce îi zâmbeau în cosiță. S-

a maturizat, iar lumea imaginară pe care şi-a creat-o a însemnat un univers paralel, plin de realizări.  

Cărțile au devenit pentru Ioana adevărații prieteni, datorită cărora a reușit să exploreze 

necunoscutul. Într-o compunere, Ioana spunea că „am o relație magică, de neimaginat, cu lumea cărților. 

Din punctul meu de vedere, ele ne deschid calea cunoașterii, ne formează un drum, ne împlinesc un 

ideal”. Este copilul pe care şi l-ar dori orice părinte. Tenace, vorbăreață, responsabilă, Ioana atrage 

mereu atenția celorlalți. Ea însăși se autocaracterizează ca fiind o persoană sinceră şi generoasă”. La 

calitățile Ioanei, colega sa, Ştefana Bălţătescu, a adăugat „toleranța şi onestitatea, pliate pe o 

personalitate puternică”, iar Mălina Apopei o consideră un „atom cu sarcină pozitivă, gata oricând să 

anuleze energiile negative din preajmă”. 

Cu siguranță, o cunoașteți pe Ioana Lipan, laureată cu Premiu special  la Olimpiada de 

Limbă, Literatură şi Comunicare „George Călinescu”, etapa naţională, Ploiești, 18-23 aprilie 

2011. E o mândrie a şcolii noastre, căci nu este concurs de creaţie literară la care să nu participe:  

 Concursul regional „Sub căciula lui Dănilă Prepeleac, Tg. Neamţ, 2009, Premiu Special; 

 Concursul Internaţional „Cultură, tradiție şi căi spirituale”, M-rea Neamţ, 2011, Premiul I; 

  Olimpiada de Limbă, Literatură şi Comunicare „George Călinescu”, etapa judeţeană, 

Piatra – Neamţ, 2011, Premiul I; 

 Concursul Naţional de Evaluare în Educație, limba română, 2011, Medalia de aur. 

„Pe Ioana o pot considera un adevărat model de perseverență, deoarece reușește să-şi pună în 

valoare sclipirea pe care Dumnezeu o strecoară în fiecare dintre noi”, afirmă Adela Panaite, o altă bună 

colegă. „Pe aripile vântului a călătorit către noi abisuri, de unde a reușit mereu să se întoarcă plină de 

speranță şi încredere, iar pe noi, colegii, ne-a făcut să fim mândri că o avem colegă, determinându-ne 

să muncim mai mult.” 

Cred că fiecare profesor ar putea-o defini pe Ioana: „magicianul cuvintelor”, „locul geometric 

al tuturor energiilor pozitive”, „ecuația chimică echilibrată”, „sâmburele care izvorăște speranță”, 

„balanța universală”, „punctul cardinal al reușitei”, „stropul de credință şi binecuvântarea lui 

Dumnezeu”. Dacă mai găsiți vreo definiție pentru Ioana şi pentru toți elevii olimpici ai acestei școli, nu 

ezitați să o dați. Datorită lor, liceul nostru e mereu în frunte. Vă mulțumim, dragi copii, că existați!  

 

Profesor, Daniela Cristea 
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Elevi de onoare. Marian-Ioan Filip 

„Dumnezeu  m-a binecuvântat încă din momentul zămislirii mele  cu  o  familie  care a 

pus întotdeauna pe primul plan credința. Crezul meu a luat naștere odată cu ființa mea într-o 

minunată zi de septembrie, fiind acum o parte din mine. Credința este regula vieții mele, este 

candela care îmi luminează permanent mintea şi inima, este farul care mă călăuzește spre 

Împărăția lui Dumnezeu. Este virtutea de căpătâi care m-a ajutat să-L cunosc pe Dumnezeu.  

Încă de la prima întâlnire cu Dumnezeu m-am simțiți privilegiat.” 

            „Le Bon Dieu m'a béni depuis le moment de ma conception avec une famille qui avait  

toujours mis au premier plan la foi. A la suite, mon credo a pris naissance à ce moment-là, une 

merveilleuse journée de septembre, credo qui fait à present partie de  moi-même. La foi reste 

ma règle de vie, c’est une flamme qui éclaire mon esprit, mon cœur ; elle est le phare qui me 

dirige vers le Royaume de Dieu. Elle sera la première vertu qui m'aide à connaître Dieu. 

Depuis la première rencontre avec Lui, je me sens privilégié.” 

     „God has blessed me, from the moment I was conceived, with a family who always puts 

faith at the forefront. On a wonderful day in September my faith was born into me as I was 

born and it is now an integral part of me. My faith is my guide in life, it is the lamp which 

always lights up my heart and mind; it  is the lighthouse that guides me towards the Kingdom 

of God. It is the virtue which has helped me to know God. Since my first encounter with God, I 

have felt privileged." 

În orice limbă ar fi rostite, aceste cuvinte ne trezesc marea curiozitate. Cine le-a rostit? 

Autorul e doar un elev în clasa a VIII-a, dar nu un elev oarecare. Crescut în spiritul 

credinței, dornic de afirmare şi plin de ambiție, s-a perfecționat mereu, a ascultat sfatul celor 

din jur şi a rămas mereu înconjurat de modestie. De fapt, aceasta este o virtute moștenită de la 

părinți, preluată cu admirație şi de sora sa. 

Am trăit bucuria de a-l avea elev. Mereu implicat în problemele şcolii, premiant şi 

foarte ambițios. Olimpiadele de limba română, religie, matematică, istorie, biologie, franceză,  

concursurile de creaţie literară sunt prietenele lui. De la toate a strâns numeroase diplome şi 

distincții.  

Sunt convinsă că rezultatele se datorează muncii, perseverenței şi încrederii în 

Dumnezeu. N-am uitat să-i rostesc numele. E Marian-Ioan Filip.  

Îi doresc să aibă călăuzită mereu calea de către Marele Creator căci, într-un interviu, 

eseistul, filosoful, economistul şi omul  politic român Petre Ţuţea spunea: „ Fără Dumnezeu 

omul rămâne un biet animal rațional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri.” 

Profesor, Daniela Cristea 

Traducerea textului a fost realizată de profesor Ecaterina Leu  
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Activități şi rezultate absolvent. MARIUS NAIMAN 

 

Mă numesc Marius Naiman, sunt născut la data de 7 septembrie 1993 şi am studiat în 

cadrul Liceului Economic „Vasile Conta” din Târgu-Neamţ timp de 12 ani, reprezentând 

clasele primare, gimnaziul şi liceul. Pot spune că sunt părtaș al etapelor prin care a trecut 

această instituție, transformarea din şcoală generală în liceu. Activitatea şi implicarea mea în 

această instituţie îşi au începutul în clasele gimnaziale, dar odată cu trecerea la un nivel superior 

de învățământ am reuşit să mă implic din ce in ce mai mult în toate activitățile şcolare şi 

extraşcolare desfăşurate. Prin urmare, anii de liceu reprezintă cei mai fructuoși ani din punctul 

de vedere al activităţilor desfăşurate şi al premiilor obţinute. 

Precizez că în urma activităţii mele şcolare, deţin un articol în „Ars Oeconomica” – 

Patrimoniu economic şi Patrimoniu Cultural”, carte apărută după Simpozionul Național „ARS 

OECONOMICA”, Editura „Tehnopress” Iaşi, 2012, ISBN 978-973-702-901-0 precum şi 

câteva articole realizate în calitate de redactor al revistei şcolare „CONTEAZĂ!”, apărută la 

Editura „Egal” Bacău, ediţia ianuarie – iunie 2011 si ediţia ianuarie – iunie 2012, cea din urmă 

obținând „TITLUL DE LAUREAT” în cadrul Concursului Naţional de Reviste Şcolare. 

(Coordonatori: Profesor Roman Romeo, Cristea Daniela, Cojocariu Karina). 

  

Rezultate în anul şcolar 2011 – 2012: 

Diplomă de Excelenţă acordată de către Liceul Economic „Vasile Conta” Târgu - 

Neamţ pentru rezultate foarte bune la activitatea şcolară din anii 2008-2012. 

Distincţia de Excelenţă acordată din partea Inspectoratului Judeţean Neamţ şi a 

Liceului Economic „Vasile Conta” Târgu-Neamţ pentru rezultate deosebite obţinute la 

învăţătură, pentru priceperea, grija şi devotamentul demonstrate în organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor şcolare şi extraşcolare cu impact major asupra comunităţii locale – Iunie 2012. 

Diplomă de Excelenţă acordată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru 

rezultate deosebite obţinute în ani şcolari 2008-2012 şi pentru contribuţia adusă la ridicarea 

prestigiului şcolii nemţene la nivel naţional şi internaţional – Piatra Neamţ, 01. 06. 2012 

Locul I şi placheta festivalului în cadrul FESTIVALULUI NAŢIONAL DE TEATRU 

„TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE”, Ediţia a VI-a, Piatra Neamţ, 22-24 iunie 2012, secţiunea 

ARTĂ DRAMATICĂ. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, Mariana Cozma; 

Premiul special de interpretare în cadrul FESTIVALULUI NAŢIONAL DE 

TEATRU „TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE”, Ediţia a VI-a, Piatra Neamţ, 22-24 iunie 2012, 

secţiunea ARTĂ DRAMATICĂ. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, Mariana Cozma; 

Participare şi obţinerea locului I în cadrul PROIECTULUI NAŢIONAL CU 

PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ „CREANGĂ ... LA EL ACASĂ”, EDIŢIA A III-A, 2-

3 APRILIE 2012. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, Mariana Cozma; 

 „DRAGOBETE” – Proiect Educaţional Local, ediţia a III-a, Premiul I pentru 

participare la secţiunea „Dragobete” – moderator – 24 februarie 2012. Coordonator: Profesor 

Karina Cojocariu; 

Obţinere certificat „ SOCIAL INNOVATION RELAY” în parteneriat cu Junior 

Achievement Young Enterprise – 30.01.2012 Coordonator: Roman Romeo; 

Premiul III interpretare masculină pentru rolul IVAN din spectacolul IVAN 

TURBINCĂ după Ion Creangă ( Trupa de teatru a Liceului Economic „Vasile Conta” din Tîrgu 

Neamţ) – FESTIVALUL TEATRULUI DE JOACĂ, Ediţia a II-a, Piatra Neamţ – 18-19 mai 

2012. Coordonator: Profesor Karina Cojocariu; 

Menţiune la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa judeţeană, 

3-10 , martie 2012. Coordonatori: Profesor Roman Romeo, Profesor Asofiei Monica. 
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Rezultate în anul şcolar 2010-2011: 

Premiul I - Simpozionului Naţional „Ars Oeconomica”, ediţia I, 11 iunie 2011 în 

cadrul activităţilor din secţiunea „B”. Coordonator: Profesor Roman Romeo; 

Premiul I - Simpozionului Naţional „Ars Oeconomica”, ediţia I, 11 iunie 2011 în 

cadrul activităţilor din secţiunea „Ars Dramatica”. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, 

Profesor Larisa Antal. 

Diplomă de participare la simpozionul naţional „IPO-TECH” cu tema 

„PERSPECTIVE TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE – PRIORITĂŢI ŞI DEMERSURI ÎN 

CONTEXTUL EUROPEAN” Ediţia a IV-a, 26 martie 2011, organizat de Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Tîrgu Neamţ. Coordonator: Profesor Roman Romeo; 

Locul I – Proiect Educaţional Local Cultură şi Civilizație Românească şi Străină 

„Conta – Rază de Soare”, „Conta really wants me for a sunbeam”. Coordonator: Profesor 

Karina Cojocariu; 

Locul I în cadrul Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa 

judeţeană, februarie 2011. Coordonatori: Profesor Roman Romeo, Profesor Asofiei Monica; 

Participare în cadrul Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa 

naţională, aprilie 2011. Coordonatori: Profesor Roman Romeo, Profesor Asofiei Monica; 

Locul al II-lea obţinut alături de grupul „CONTA BOIZ” în cadrul PROIECTULUI 

NAŢIONAL „CREANGĂ ... LA EL ACASĂ”, EDIŢIA A II-A, 27-28 MAI 2011, secţiunea 

DRAMATIZARE. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, Profesor Larisa Antal; 

Participare în cadrul PROIECTULUI NAŢIONAL „CREANGĂ ... LA EL ACASĂ”, 

EDIŢIA A II-A, 27-28 MAI 2011, secţiunea CREAŢIE. Coordonatori: Profesor Karina 

Cojocariu; 

Premiul I pentru participare cu lucrare LITERARĂ la Concursul Internaţional 

„Bucuria de a fi copil”, ediţia a III-a, Târgu - Neamţ, 11 iunie 2011. Coordonatori: Profesor 

Karina Cojocariu; 

 

Rezultate în anul şcolar 2009 – 2010: 

Diplomă de Excelenţă pentru rezultate deosebite la învăţătură şi organizarea 

activităţilor extraşcolare, clasa a X-a, anul 2010. 

Locul I la Proiectul Educaţional Judeţean „Scriitori în contul liceenilor economişti”, 

Ediţia I – Târgu - Neamţ, octombrie 2009 – iunie 2010, în cadrul secţiunii ARTĂ 

DRAMATICĂ. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, Profesor Larisa Antal; 

Locul I la Concursul Formaţiilor şi Interpreţilor ETAPA JUDEŢEANĂ – 5 iunie 2010, 

în cadrul trupei „Conta Boiz”, secţiunea TEATRU. Coordonator: Profesor Karina Cojocariu; 

Premiul I pentru participarea cu lucrare la Concursul Internaţional „Bucuria de a fi 

copil”, ediţia a II-a, Tîrgu Neamţ”, 5 iunie 2010. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, 

Profesor Larisa Antal; 

Premiul II în cadrul Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa 

judeţeană, februarie 2010. Coordonatori: Profesor Roman Romeo, Profesor Asofiei Monica; 

Menţiune la concursul „ŞTIU ŞI APLIC” – SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN 

MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII, organizat în 27 aprilie 2010. 

Coordonator: Profesor Astăcioae Vasile; 

 

Rezultate în anul şcolar 2008 – 2009: 

Locul I în cadrul GLOBAL VILLAGE 2009 – FEEDING THE SOUL: CROSSING 

EDUCATIONAL BORDERS, 17 noiembrie 2009. Coordonator: Profesor Antal Larisa; 
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Alte activităţi: 

Implicarea în Consiliul Şcolar al Elevilor, alegerea mea ca președinte al acestui 

consiliu, reprezentarea liceului în Consiliul Judeţean al Elevilor ca membru-consilier pentru 

doi ani la rând, 2009-2010 respectiv 2010-2011, este doar una din activităţile ce mă 

caracterizează. (Coordonatori: Profesor Emilia Cojocaru, Profesor Tiugea Eugenia / Profesor 

Eugen Vasiliu-Dinu, Profesor Elena Ciurea). 

Implicarea în firma de exerciţiu REGIOTRANS SRL (prima firmă de exerciţiu cu 

activitatea principală de transporturi interurbane de călători pe calea ferată înregistrată în cadrul 

ROCT) cu funcţia de Manager General a condus la obţinerea locului I în competiţia 

BUSINESS PLAN 2010-2011, etapa Judeţeană. Coordonator: Profesor Roman Romeo. 

Participare cu firma de exerciţiu REGIOTRANS SRL în competiţia BUSINESS PLAN 

2010-2011, etapa REGIONALĂ: NORD – EST. Coordonator: Profesor Roman Romeo. 

Am activat în funcţia de consilier în cadrul Consiliului Local al Tinerilor Târgu - 

Neamţ în mandatul 2009 – 2011, consiliu ce face parte din Asociaţia Pro Democraţia, club 

Târgu - Neamţ. Coordonator: Profesor Emanuel Bălan. 

Am fost implicat în acţiuni de protejare a mediului în parteneriat cu Asociaţia Română 

pentru Reciclare – RoRec. 

 

Portret de... adolescent 

 

Se spune, de multe ori, că este destul de ușor să caracterizezi un elev model, un copil 

care a depășit media celor cu care face echipă şi totuși... de această dată sunt în fața unui impas. 

Marius Naiman, elevul despre care fac vorbire în acest text, este greu de radiografiat, de 

teamă, în primul rând să nu omit ceva, vreun detaliu care ar cântări mult în percepția celor care-

l cunosc şi îl apreciază.  

Lider al Consiliului elevilor, implicat în activitatea artistică la nivelul echipei de teatru 

a școlii, colaborator al revistei „Contează!”, mesager al liceului în proiecte educaționale 

desfășurate dincolo de... şcoală, membru al Consiliului Local al Tinerilor din Tg. Neamţ, 

Marius Naiman nu s-a ferit niciodată de sarcinile care i-au fost încredințate şi chiar şi-a asumat 

în multe rânduri responsabilitatea coordonării unor activități educaționale deosebite. Ca 

manager al firmei de exercițiu „Regiotrans – Neamţ” a reușit să obțină recunoașterea 

binemeritată a efortului depus în coordonarea echipei de colegi implicată în acest proiect, din 

partea juriului, la competițiile şcolare Business Plan precum şi la Târgul firmelor de exercițiu. 

Sociabil, cu deschidere față de problemele altora, Marius Naiman şi-a impus cu 

argumente propriile puncte de vedere, şi-a câștigat un loc binemeritat în ierarhia clasei, dar mai 

ales respectul acestora şi a celor din jur. Astfel, a devenit un exemplu de dăruire şi implicare în 

activitatea școlară, în final clasându-se pe primul loc în ierarhia... examenului de maturitate. 

În anii de școală, Marius Naiman s-a manifestat responsabil, având o atitudine serioasă 

în relațiile cu profesorii, elevii, cu funcționarii din școală, fiind considerat întotdeauna un 

model de eleganță şi bun simț. 

Poate viața îi va schimba doar anii, lăsându-i structura personalităţii mereu tânără, 

dispusă să „acumuleze” cunoaştere şi să emane „iniţiativă”. 

Cu certitudine, va simţi că cele scrise mai sus, cu atâta însufleţire, vin din partea unui 

om care-l preţuieşte pentru ceea ce a fost elevul Marius Naiman la Liceul Economic „Vasile 

Conta” Tg. Neamţ. 

Să nu uiţi, Marius! 

 

Profesor, Roman Romeo-Ioan, 

Liceul Economic „Vasile Conta” – Tg. Neamț 
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IMPRESII DE ABSOLVENT 

 

Am fost elevă a Liceului „Vasile Conta”... 

Albert Einstein spunea: „cel mai important lucru este să nu te oprești niciodată din a-ți 

pune întrebări”, iar la Liceul „Vasile Conta”, instituția de învățământ care m-a format pe 

parcursul celor 8 ani, întotdeauna s-au găsit dascăli care să-mi ofere 

unele dintre cele mai bune răspunsuri. Afirm cu încredere „cele mai 

bune răspunsuri”, pentru că influența lor s-a concretizat în atingerea 

țelurilor mele, pe care mi le fixasem încă din primii ani.            

Pregătirea pe care mi-a oferit-o Liceul „Vasile Conta” a 

fost, așadar, una temeinică, iar cunoștințele acumulate au 

reprezentat fundamentul care m-a susținut pentru tot ceea ce a 

urmat. Aici mi-am însușit o serie de calități, dintre care 

competitivitatea, perseverența și interesul pentru progres, care și 

astăzi se regăsesc în descrierea mea și mă ajută să devin mai bună 

în ceea ce fac. De la primele litere scrise în tandem cu mâna 

doamnei învățătoare și până la rezultatele remarcabile obținute la 

olimpiade și alte concursuri s-au strecurat elemente precum: timp, 

emoție, dorință, răbdare, susținere, încredere, curiozitate și efort, 

toate acestea învăluite în interiorul Liceului „Vasile Conta”. Am 

văzut importanța fiecărei materii, datorită modului corespunzător de desfășurare a orelor, astfel 

încât am asimilat o varietate de informații și am conștientizat încă de la acea vârstă fragedă că 

este benefic să cunoști cât mai mult, indiferent de ce vei alege să faci în viitor. Am pus în 

valoare spiritul de echipă și creativitatea în cadrul proiectelor și am realizat lucruri neașteptat 

de frumoase împreună cu colegii mei. 

Aceste experiențe m-au determinat să mă implic mai departe în tot ceea ce-mi este cu 

putință sau chiar mai mult decât atât, să încerc să mă autodepășesc și să privesc orice 

oportunitate ca pe o provocare. Din elevul de ieri am devenit studenta de astăzi și pentru acest 

lucru, îi sunt recunoscătoare Liceului „Vasile Conta”, cu ai săi dascăli bine pregătiți și devotați, 

spre care privesc cu multă nostalgie și admirație. 

Ana-Alexandra Șerban, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” 

Iași, Facultatea de Medicină Generală 

  

Gânduri peste ani.... 

 Cei 8 ani petrecuți la Școala „Vasile Conta” sunt un depozit ingenuu de amintiri, o  

cutie colorată pe un raft în care praful nu a îndrăznit niciodată să se așeze, iar lumânarea din 

interior nu a încetat niciodată să lumineze. Primele întâlniri cu universul cunoașterii sunt 

marcate de oameni radioși a căror portret mai este şi astăzi neșters printre amintiri.      
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Andrei Pleșu spunea că cel mai grav lucru care i se poate întâmpla unui om tânăr este 

să fie lipsit de capacitatea de a admira. Eu consider că am avut șansa să avem în fața noastră 

oameni deosebiți în care să identificăm modele, iar în mod special vie a rămas imaginea 

dirigintei, doamnei Codruța. Despre valoarea și calitatea unei relații ne vorbește timpul, el este 

apa din râul care atacă metalul, iar dacă acesta nu devine coroziv înseamnă că valoarea  legăturii 

este inalienabilă. Faptul că astăzi, după 10 ani respectul meu pentru doamna dirigintă este la 

fel de viu ca atunci, nu spune multe despre mine, ci doar despre ea și despre ceea ce ne-a 

inspirat să fim.  

Cea mai frumoasă operă de artă este o viață bine trăită, spunea Radu Beligan, iar  fiecare 

dintre profesorii Școlii „Vasile Conta” ne-a făcut artiști – în sensul responsabilizării propriului 

proiect de viață. Fiecare întâlnire a fost mâinile unui olar care a lucrat la modelul în lut, iar 

după ce această perioadă s-a încheiat, viața nu mai înseamnă decât procesul de ardere.  

Într-o galerie vie, profesorii sunt cei mai mari artiști ai umanității. Vă mulțumim  pentru 

ceea ce (încă) însemnați pentru noi!  

Cu stimă,  

Simion, Andreea și Daniel Movilă  

 

O amintire de neuitat 

Cu nostalgie privesc în urmă și-mi amintesc de frumoșii ani de gimnaziu când eram 

elevă în clasa a VII-a la Liceul „Vasile Conta” din Tîrgu Neamț. Consider că, pentru un elev, 

rezultatele la învățătură sunt foarte importante, deoarece reflectă 

munca depusă de-a lungul anilor, aducându-i nenumărate 

satisfacții.  

Participarea mea la Olimpiada Națională de Religie care a 

avut loc la Cluj, sub îndrumarea atentă a doamnei profesoare de 

religie Moisii Maria. Pot spune astăzi că a fost una dintre cele mai 

frumoase experiențe. Deși am mai participat și la alte concursuri 

în anii următori, acea olimpiadă, care avut loc în anul 2013, mi-a 

marcat viața în mod plăcut, din mai multe motive.  

În primul rând, faptul că m-am calificat la etapa națională, 

m-a bucurat nespus de mult, pentru că astfel am primit certitudinea că munca mea de elev n-a 

fost zadarnică.  

În al doilea rând, am început să realizez cu adevărat cum trebuie să mă pregătesc pentru 

un examen, dacă doresc să ajung la performanță. De asemenea, consider că această experiență 

m-a ajutat pe mine ca persoană, deoarece mi-am îmbunătățit unele abilități și am dobândit altele 

noi. Atunci am învățat cât de important este să știu să-mi gestionez timpul, ce atitudine trebuie 

să am în timpul unui concurs, am învățat să am răbdare așteptând rezultatele și să mă 

autoevaluez.               
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Nu în ultimul rând, pot afirma că această olimpiadă a fost o încurajare pentru mine, 

pentru că am obținut Premiul Special și-am înțeles că numai cu ajutorul lui Dumnezeu pot să 

realizez ceea ce-mi propun, mai ales pentru că la Liceul „Vasile Conta” elevii care ajung la 

performanță sunt apreciați și premiați. 

În concluzie, doresc să le  mulțumesc domnilor profesori care au contribuit la formarea 

mea și vreau să-i asigur de tot respectul meu și doresc sa le mărturisesc faptul că îi voi purta 

mereu în suflet. 

 Andreea Țuțuianu, absolventă a Liceului „Vasile Conta” Tg. Neamț  

 

Cuvinte despre un lăcaș plăcut 

Mă numesc Nicula Mădălina, am 25 de ani, sunt din Tg Neamț și am făcut clasele 

primare și gimnaziale la Liceul Economic „Vasile Conta”. Îmi este destul de dificil să vorbesc 

despre clasele I-VIII după 18 ani de când am intrat în clasa I, dar îmi vin în minte câteva 

amintiri frumoase legate de școală, profesori, colegi și activități. 

Sunt convinsă că primii pași alături de învățătorul meu m-au ajutat să devin ambițioasă, 

harnică, responsabilă, m-au îndemnat către plăcerea lecturii, scrisului și învățatului. Perioadele 

în care ne erau verificate unghiile și trebuia să avem mereu o batistă cu noi acum le am ca 

amintiri destul de șterse, dar în același timp vii și frumoase. 

După ce domnul învățător m-a lăsat să zbor în continuare în clasa a V-a, am avut 

norocul să dau peste doamna dirigintă, care m-a ajutat ușor, ușor să văd lumea cu alți ochi. 

Profesorii pe care i-am avut și care m-au învățat multe din lucrurile pe care le știu astăzi, mi-

au fost mereu dragi, au dat dovadă de profesionalism, seriozitate, tact didactic și de înțelegere. 

Cu ocazia acestei aniversări speciale, aș vrea să mulțumesc domnului învățător, 

doamnei diriginte și domnilor profesori pentru toată grija și înțelegerea de care au dat dovadă 

pe parcursul celor 8 ani de învățământ. Cred cu tărie că oamenii care lucrează acolo sunt cei 

care contează cel mai mult, cei care fac ca acest liceu să fie unul performant, atractiv. 

Doresc liceului un sincer „La mulți ani”. Să aibă parte de multe împliniri, succese, să 

îndrume elevii în continuare pe drumul cel bun și să îi ajute să se formeze ca oameni, așa cum 

a fost dintotdeauna!  

 Nicula Mădălina, absolventă a Liceului Economic „Vasile Conta” 
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Cuvânt pentru dascăli și elevi la celebrarea a 20 de ani de la înființarea  

Liceului  „Vasile Conta” 

Încă de pe vremea când eram pe băncile Liceului Economic „Vasile Conta” de atunci, 

am avut un vis, ca într-o zi să ajung să fac cercetare în domeniul 

matematicii superioare. Îmi doream să descopăr o teoremă sau o 

ecuație care să revoluționeze matematica predată în școli. Iar pentru 

asta am înțeles că trebuia să acumulez cât mai multe cunoștințe de 

matematică. Infinitatea noțiunilor pe care trebuia să mi-o însușesc nu 

m-a descurajat, din contra, m-a determinat să o cuceresc.  

Cu timpul, am realizat că mulți alții înaintea mea au avut 

același vis ca al meu, să cucerească infinitul prin știință, artă, 

inginerie. Citind despre parcursul academic al acestora, am înțeles că 

originalitatea ideii nu este singura care contează în atingerea scopului; 

ceea ce cântărește, adeseori, mai mult, este încrederea în reușită.  

Toate acestea m-au făcut încrezătoare că infinitul nu e decât o noțiune abstractă, 

născocită de oameni pentru a numi ceva ce nu pot atinge, cunoaște sau înțelege; însă, la fel ca 

orice cuvânt născocit, are și un cuvânt opus, acela fiind cunoașterea.  

Pasiunea mea pentru matematică a dăinuit de-a lungul liceului și, ajungând la facultate, 

am ales să continui cucerirea infinitului prin studiul științelor inginerești. Totul a pornit, însă, 

de la un vis, care s-a materializat prin muncă și speranța că, în cele din urmă, rezultatele vor fi 

pe măsura efortului  depus. 

La fel ca și mine, elevii de astăzi ai liceului au visuri. Potențialul lor se poate compara 

cu al celor care absolvă oricare alt liceu prestigios din țară și străinătate. Nu le rămâne decât să 

muncească cu determinare pentru a-și împlini visul, conștienți fiind că structura și dotările 

sistemului educațional din care fac parte nu vor învinge puterea cunoașterii. În cele din urmă, 

educația este un proces de lungă durată, singurul care poate fi îmbunătățit pe parcursul vieții și 

totodată, un bun de valoare inalienabil. Mesajul meu către elevii Liceului „Vasile Conta” este 

să nu se îndoiască de calitatea educației primite  și să caute mereu drumul spre autodepășire. 

Cei opt ani ca elevă a Liceului „Vasile Conta” au fost o experiență extraordinară, care 

mi-a influențat parcursul academic ulterior. Un rol important în alegerea carierei mele de 

inginer l-au jucat profesorii acestei școli, prin educația riguroasă și sfaturile oferite. De aceea, 

cu această ocazie, doresc să  le  mulțumesc cu  drag. 

Îi  urez Liceului „Vasile Conta” la mulți ani și un viitor strălucit! La mulți ani, stimați 

dascăli  și elevi! 

Daria  Zăhăleanu, absolventă a Liceului „Vasile Conta” Tg. Neamț 

Studentă,  anul  II,  Ingineria  Computerelor,  

NEW  YORK  UNIVERSITY  ABU DHABI 
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Pornind de la Liceul „Vasile Conta”. Șansa de a te descoperi 

Mă numesc Apucăloaiei Gabriel și sunt elev în clasa a XII-a, profil Servicii cu 

specializarea- Tehnician în activități economice. După primii doi ani petrecuți în acest liceu, 

pot spune că m-am descoperit pe mine prin posibilitatea 

de a fi mereu implicat, lucru ce m-a și motivat ca în clasa 

a XI-a să candidez pentru funcția de Președinte al 

Consiliului Școlar al Elevilor de la Liceului „Vasile 

Conta”.           

De ce mi-am dorit acest lucru? Eram convins că 

asta mă va responsabiliza și-mi va facilita maturizarea, 

lucru ce s-a și întâmplat. Experiențele de care am avut 

parte m-au ajutat să descopăr și să dezvolt la mine  abilități 

care îmi lipseau sau nu erau accentuate. De la un tip 

dezorganizat și până la îndrumarea unei întregi echipe, de 

la frica de a vorbi în public la discursuri libere în fața 

auditoriului a fost un drum lung, dar totul a meritat.   

 Pe durata acestui mandat am avut ocazia de a descoperi lucruri noi, de a cunoaște și de 

a comunica cu persoane care ocupă funcții înalte, am aflat cât de importantă este comunicarea 

și lucrul în echipă, am avut oportunitatea de a crea și implementa multe activități și proiecte și 

de a colabora cu diverse instituții. Dar toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile dacă nu mă 

implicam.  

Am avut parte de o echipă minunată: Alexandra-Georgiana Cioca (vicepreședinte) și 

Beatrice Manole (secretar). Ele au fost sprijinul meu. Alături de aceste două fete minunate, 

dornice de implicare și inovație, am trăit momente unice. Fără ele nicio activitate desfășurată 

în școală nu ar fi fost posibilă, pentru că în spatele unui lucru bine făcut nu se află liderul, ci 

întreaga sa echipă. Am avut parte de sprijinul conducerii și al domnilor profesori care ne-au 

răspuns pozitiv ori de câte ori le-am cerut ajutorul în realizarea diferitelor activități. 

După această experiență pot spune că principalul scop al consiliului este reprezentarea 

elevilor, dar și inițierea și organizarea de proiecte care să se plieze pe nevoile și interesele 

elevilor. Experiența dobândită în cadrul acestei structuri nu poate fi dobândită doar prin 

mijloace formale, aptitudinile obținute îi vor ajuta foarte mult în dezvoltarea personală, din 

acest motiv le sugerez elevilor să își expună ideile și să se implice în activități. Doar așa vor 

avea ocazia de a trăi experiențe inedite, de a se afirma într-un mediu competitiv și profesionist.  

Întrucât mandatul meu a luat sfârșit, am predat ștafeta colegilor mai mici, având toată 

încrederea în forțele și implicarea lor, încrederea că vor realiza mai multe decât am făcut noi. 

De aceea, sunt mândru că sunt elev al Liceului „Vasile Conta”, locul unde educația fiecărui 

elev CONTează! 

Apucăloaiei Gabriel, elev în clasa a XII-a D 
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PROIECTE EDUCAȚIONALE DE ANVERGURĂ 

Nimic serios nu se poate întreprinde pentru o lucrare durabilă şi completă fără o colaborare sinceră a 

tuturor care aparțin şcoalei în orice calitate ar fi.” (Spiru Haret) 

De-a lungul timpului, proiectele derulate în Liceul „Vasile Conta” sunt exemple 

demne de urmat prin valorile culturale promovate deschis și onest, anticipând și modelând 

viitorul, datorită unei viziuni clare, pe care profesorii instituției noastre au pus-o în practică. 

Învățând și cooperând, demonstrând interes pentru autodezvoltare, elevii sunt antrenați în 

activități extracurriculare, evenimente și serbări școlare, excursii, acțiuni de voluntariat, cu alte 

cuvinte sunt orientați spre succes. Oferta variată de astfel de activități educative a contribuit în 

permanență la completarea procesului de învățământ, la formarea unor competențe sociale și 

civice, la organizarea responsabilă și agreabilă a timpului liber. Printre cele mai apreciate 

activități în care elevii se implică activ, se numără:  

 Deschiderea festivă a anului școlar și festivitatea de premiere a elevilor care s-au 

remarcat prin rezultatele obținute la învățătură şi a celor implicați în activitățile extrașcolare în 

anul școlar anterior;  

 Ziua Internațională a Francofoniei, eveniment care încurajează diversitatea lingvistică; 

 Ziua Internațională a Educației. Activitățile desfășurate promovează drepturile si 

responsabilitățile în domeniul educației şi oferă informații utile despre accesul la educație;  

 Săptămâna Educației Globale. Sub titlul „Interculturalitate și spiritualitate”, s-au 

desfășurat activități de familiarizare cu principiile și valorile educației și cetățeniei europene; 

 Săptămâna legumelor și fructelor donate – Activitate de strângere și donare de alimente; 

 1 Decembrie – Ziua Națională a României. Pentru celebrarea acestei zile se desfășoară 

activități diverse: spectacol artistic, concursuri de desene, mese rotunde;  

 Activități din preajma Crăciunului – Voluntariat, confecționare de produse hand-made, 

spectacole, expoziție de decorațiuni de sezon;  

 Vizite culturale în capitale europene; 

 Ziua Culturii Naționale. Data de 15 ianuarie reprezintă nu numai o zi în care celebrăm 

„Luceafărul” poeziei românești, dar și o zi de reflecție asupra culturii române; 

 Balul Bobocilor – activitate nelipsită din programul anual, modul nostru de a spune, 

încă o dată, ”Bun venit!” celor care intră în marea familie a liceenilor; 

 Săptămâna „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Activitățile diverse 

(culturale, tehnico-științifice, sportive, de educație pentru cetățenia democratică, de educație 

pentru sănătate, de educație ecologică, juridică, rutieră etc); 

 1 Iunie, Ziua Copilului.  

În Liceul „Vasile Conta”, activitățile extracurriculare completează și desăvârșesc 

formarea elevului, astfel că, prin intermediul lor, copiii și tinerii noștri au posibilitatea să-şi 

îmbogățească sfera cunoașterii în numeroasele domenii cultural-artistice şi sportive. 

Continuăm povestea școlii noastre prin trecerea în revistă a proiectelor educaționale de 

anvergură, cele care au contribuit major la promovarea imaginii liceului de-a lungul timpului.  

Profesor, Oana-Mihaela Filip 
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SIMPOZIONUL „ARS OECONOMICA” 

„Povestea simpozionului «Ars Oeconomica» a început acum mulți ani. O poveste al cărei scriitor este 

colegul nostru, prof. Romeo Roman, care a inițiat acest simpozion. Ne bucurăm din inimă că activitățile pe care 

le promovează Liceul «Vasile Conta» sunt un exemplu atât pentru noi înșine, cât şi pentru întreaga comunitate 

locală din care facem parte.”  Director, prof. Ingrid Karina Cojocariu 

Proiect educativ înscris în CAERI 2015, Simpozionul Naţional „ARS 

OECONOMICA”, aflat deja la cea de-a V-a ediție, s-a organizat în jurul a trei direcţii: 

„Patrimoniul  economic”, „Patrimoniul cultural” şi „Patrimoniul ecologic”, fiecare incluzând 

mai multe secţiuni. Organizarea pe secţiuni a fost cea care a dat 

simpozionului un caracter interdisciplinar. Totodată, aceasta a 

permis includerea fiecărui nivel şcolar în activităţi creative, 

practice sau ştiinţifice cu o finalitate educativă majoră. 

Parteneriatele încheiate au făcut ca simpozionul să se bucure, de-

a lungul timpului, de girul unor actori activi pe piaţa muncii din 

România – ing. Şerban Strătilă, Preşedinte Colegiu Director 

Astrico Nord-Est, Teodora Mihăiliasa, manager SC Sofiaman 

Impex SRL Târgu-Neamţ –, al comunităţii locale, dar şi al unor 

specialiști proveniți din mediul universitar – prof. univ. dr. 

Daniela Corduneanu Agheorghiesei de la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice, 

prof. univ. dr. Ioan Dănilă, de la Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, conf. univ. dr. Daniel 

Botez de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice. 

Încurajarea creativităţii, a spiritului antreprenorial şi a rigurozităţii ştiinţifice a reprezentat 

punctul forte al simpozionului prin care Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamţ şi-a contribuţia la 

promovarea învăţământului nemţean.  

Dacă rostul unui simpozion este acela de a încuraja schimbul de idei, putem considera 

că Simpozionul Naţional „ARS OECONOMICA”, simpozion găzduit de Liceul nostru, ajuns 

deja la cea de-a III-a ediție, şi-a atins, din foarte multe puncte de vedere, scopul. A promova 

schimbul de idei, a promova exerciţiile de creativitate, interpretare şi argumentare, a promova 

instituția şcolară pe care o reprezentăm prin parteneriate, iată câteva dintre dezideratele pe care 

proiectul educațional şi le-a propus şi, în aceeași măsură, le-a şi atins. Le-a atins prin muncă, 

dăruire, diplomație şi spirit de echipă.  

Proiectul „ARS OECONOMICA” se încadrează în categoria manifestărilor ştiinţifice 

şi culturale, ce abordează într-o manieră integrată ştiinţele economice şi cultura. Este un prilej 

al manifestării imaginaţiei participanţilor, care pot prezenta, dezbate şi disemina informații pe 

un teren foarte vast, într-o formă proprie. Cunoașterea preocupărilor şi realizărilor cadrelor 

didactice şi ale elevilor în domeniul tematicilor abordate, inițierea de noi contacte profesionale 

între specialiști, între instituțiile din țară şi de peste hotare, crearea de parteneriate, stimularea 

creativităţii elevilor, identificarea şi utilizarea de noi informații, benchmarking-uri, abordarea 
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unor proiecte şi participări la programe europene au constituit obiectivele prioritare ale acestui 

proiect educațional.  

Proiectul a vizat trei direcții de acțiune: PATRIMONIUL ECONOMIC, care şi-a 

propus să promoveze lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice, PATRIMONIUL 

CULTURAL, care a cuprins următoarele patru secţiuni: „ARS LITTERAE”, „ARS 

DRAMATICA”, „ARS LUDICA” şi „ARS PHOTOGRAPHICA”, secţiuni adresate elevilor şi 

cadrelor didactice, PATRIMONIUL ECOLOGIC, care a fost dedicat valorificării 

potențialului ecologic al României. Este vorba despre un mini proiect educativ, Simpozionul 

Regional „Ocrotirea mediului – o șansă pentru generațiile viitoare”.  

Pentru că am depus mult suflet şi pentru că am reușit să realizăm un simpozion pentru 

care am primit de la participanți numai cuvine de laudă, rezultatele nu au întârziat să apară. 

Drept urmare, Simpozionul Național „ARS OECONOMICA” a fost selectat de către 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ între cele 10 proiecte de succes din cadrul programului 

ŞCOALA ALTFEL, SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! – ediţia 2015, la categoria 

activităţi ştiinţifice.  

Însă, succesul nostru nu s-a oprit aici, deoarece Simpozionul s-a calificat mai departe, 

la etapa naţională, aflându-şi un loc de frunte printre cele 40 de proiecte naționale ale acestei 

categorii. Între 12 şi 18 mai a avut loc votarea online, la nivel naţional, a acestor proiecte şi 

activitatea propusă de liceul nostru a reuşit să strângă cele mai multe voturi, 2008, la distanță 

mare de locul al II-lea, deținut de către Liceul de Informatică „George Moisil” din  Iaşi cu 571 

de voturi. Drept urmare, Simpozionul „Ars Oeconomica” câștigă Marele Premiul la nivel 

național în cadrul concursului „Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

Acest simpozion e un prilej de a realiza un schimb de experiență. 

Resursele umane vor anima activitatea. 

Succesul va înnobila participanții. 

 

Organizatorii vă așteaptă să vă implicați în această activitate. 

Elevii economişti vă vor oferi momente de neuitat. 

Cadrele didactice vor fi la înălțime. 

Onorații invitați vor fi în centrul atenției. 

Noutățile ne vor menține interesul. 

Omenia va fi la ea acasă. 

Munca va fi încununată de succes. 

Inimile tuturor vor vibra de emoție. 

Calitatea va fi cuvântul cheie. 

Armonia va dăinui pretutindeni. 
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„Simpozionul este meritul unei echipe minunate, cea a colegilor mei – profesorii de la Liceul «Vasile 

Conta»  – şi al copiilor acestora  minunați, care ne-au oferit un răsfăț regal. Liceul are foarte mulți copii talentați 

– un resort ca să continuăm cu profilul pedagogic” 

Inspector școlar, prof. dr. Ioan-Romeo Roman 

 

„Şi eu am urmat tot un liceu economic, la Iaşi. Am căutat să găsesc similitudini între economie şi teologie. 

Putem găsi în Sfânta Scriptură şi principii economice. De exemplu, cuvântul ban apare de peste 50 de ori. Prin 

trupul lor, oamenii sunt legați de economie, de materie.” 

Arhimandrit, Mihail Daniliuc  

 

 

„Sfânta Scriptură ne învață  să nu punem lumina sub oboroc, ci în sfeșnic, să lumineze tuturor celor din 

casă. Asta am văzut eu astăzi la elevii Liceului «Vasile Conta», la corpul profesoral, la părinții care sunt atât de 

atenţi cu educaţia copiilor lor şi la toți oaspeţii de aici. Ceea ce s-a întâmplat aici poate fi considerat o slujbă: 

benefică pentru noi toți”, 

Scriitor, Olguța Caia 

 

„Am găsit aici alte porţi deschise spre cunoaştere şi spre viaţă, în generice precum „Ars litterae“, „Ars 

dramatica“, „Ars ludica“, „Ars visualis“ şi „Ars oecologica“. Adresându-se publicului (elevi şi cadre didactice), 

universitarul economist a ținut un elevat discurs despre eficiența comunicării în cele mai variate domenii, pe care 

disciplina pe care o predă le cumulează. La rândul nostru, ne-am referit la numerele 7-9 ale revistei „Contează!“, 

editată de liceul-gazdă, şi la frumoasa relație cu Bacăul universitar. Acest triplu număr al publicației a văzut lumina 

tiparului numai după ce a primit girul Grupului „Româna corectă“ al Facultății de Litere.  

Cele trei generice sumative: „Patrimoniul economic“, „Patrimoniul cultural“ şi, respectiv, „Patrimoniul 

ecologic“ au fost atât de firesc asamblate, încât unitatea de învățământ târgunemţeană are dreptul legitim de a 

înscrie în cartea sa de vizită încă o biruință științifică şi didactică.” 

 

Prof. univ. dr. Ioan Dănilă 

 

„Simpozionul pune în valoare aptitudini, cunoștințe, pasiuni, creativitate. Discuțiile pe mai multe planuri: 

profesional, cultural și ecologic acoperă o mare varietate de subiecte. Momentele artistice conectează participanții, 

prin costume, cântec și poezie, la valorile tradiționale autentice ale zonei, creând un arc peste timp, iar concursurile 

tematice propun în discuție teme de actualitate din domeniul economic sau pun în evidență diferitele preocupări 

culturale ale elevilor.” 

Conf. univ. dr. Daniel Botez 

  

„Simpozionul «Ars Oeconomica» reprezintă un etalon al științei și culturii, o activitate complexă 

caracterizată prin diversitate, ambiție și toleranță. Țin să felicit echipa managerială și cadrele didactice ale Liceului 

«Vasile Conta» care au dovedit încă o dată că valoarea acestei instituții este rezultatul unei munci în echipă. 

Secțiunea «Ars Dramatica» a scos la iveală tinere talente de care, cu siguranță, vom mai auzi.” 

Prof. Elena Laiu, Inspector Școlar General Adjunct – ISJ Neamț  

 

Profesor, Ioan-Romeo Roman 
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 PROIECTUL „DATA = Dezvoltare Activă prin Tranziția Activă” 

În perioada 1 aprilie 2015 - 31 

decembrie 2015, Liceul „Vasile Conta” a 

fost partener în cadrul proiectului  

POSDRU „DATA = Dezvoltare Activă 

prin Tranziția Activă”, proiect cofinanțat 

din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013 POSDRU/175/2.1/S/151527 ce a 

vizat corelarea învățării pe tot parcursul 

vieţii cu piaţa muncii. 

Proiectul a fost implementat de către Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din 

Vaslui, în calitate de beneficiar. Ceilalți parteneri au fost Colegiul Național „A.T. Laurian” din 

Botoșani, Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” din Tg. Mureș şi Colegiul Naţional „Dr. Ioan 

Meşotă” din Brașov. 

Acest proiect a contribuit la dezvoltarea de competențe necesare construirii unei cariere 

de succes şi la implicarea activă a unui număr de 1200 de elevi din 12 județe (Bacău, Iaşi, 

Botoșani, Neamţ, Suceava, Vaslui, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), fiecare 

dintre parteneri având alte două instituții școlare colaboratoare.  

Grupul ţintă al Liceului „Vasile Conta” l-a constituit un număr de 100 de elevi (din 

clasele a IX-a și a X-a). Acest grup țintă a beneficiat de servicii de consiliere, orientare 

profesională de grup și individuală, experimentând, în cadrul unor firme de exercițiu și a unor 

tabere competiționale, situații ce au avut drept finalitate facilitarea tranziției de la școală la 

viața activă și creșterea gradului de ocupare pe piața 

muncii. Cadrele didactice implicate în acest proiect au 

fost doamna director, prof. Cojocariu Karina Ingrid, 

domnul director adjunct, prof. Bălan Emanuel, prof. 

Bălțătescu Marinela, prof. Pintilie Anca, prof. Achirei 

Marian, prof. Pintilie Radu, prof. Timofte Lorena, prof. 

Ioniche Anișoara și prof. Stafie Raluca. 

Proiectul POSDRU „DATA = Dezvoltare 

Activă prin Tranziția Activă” a avut un impact pozitiv 

asupra tuturor participanților din grupul țintă. Prin 

pachetele educaționale oferite au fost identificate 

preferințele și aptitudinile elevilor, opțiunile lor de 

evoluție profesională sau de angajare și s-a asigurat 

armonizarea pragmatică și eficientă a sistemului de 

educație cu dinamica pieței muncii. Programele de educație și formare profesională desfășurate 

în firmele virtuale de exercițiu au presupus: instruire antreprenorială, instruire financiar-
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contabilă cu ajutorul softului SAGA, instruire de marketing, inițierea în realizarea de tranzacții 

comerciale etc. Elevii și-au însușit astfel elemente fundamentale pentru o bună adaptabilitate 

socio-profesională. 

În același timp, s-a obținut crearea și consolidarea unei rețele de parteneriate între licee, 

vizând dezvoltarea unui sistem integrat și inovativ de învățare, parteneriate care fac posibilă 

valoarea adăugată a proiectului. Proiectul a promovat egalitatea de șanse, nediscriminarea și a 

răspuns, prin activitățile de informare, consiliere sau conștientizare, unor nevoi reale ale 

tinerilor. Acestea au fost relevate de indicatori economici, sociali ce au evidențiat necesitatea 

îmbunătățirii inserției viitorilor absolvenți pe piaţa muncii. 

Accesul la informațiile despre 

proiect și activitățile acestuia au fost 

prezentate public prin comunicate de 

presă, materiale informative sau au 

fost diseminate online, ceea ce a 

permis multiplicarea rezultatelor la un 

număr extins de persoane. 

Sustenabilitatea acestui proiect a fost 

asigurată de Fondul Social European 

prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 

2013, din bugetul local obținându-se o cofinanțare de 2%. 

Concursul final, organizat în cadrul proiectului DATA = „Dezvoltare Activă prin 

Tranziția Activă”, a avut ca scop motivarea elevilor pentru participarea la activitatea A6.Firma 

de exercițiu – de la teorie la practică, implicarea acestora în activități dinamice, cu caracter 

competițional și recompensarea creativității și activităților specifice de inițiere în domeniul 

antreprenorial.  

În perioada 5-14 noiembrie 2015 s-a desfășurat faza județeană a concursului „Firma 

de exercițiu – practică pentru un viitor competițional”. În cadrul acestuia au participat toate 

firmele de exercițiu de la fiecare partener și de la beneficiar. Fiecare firmă de exercițiu înființată 

în cadrul proiectului DATA a participat cu o echipă de reprezentare, formată din elevi din 

grupul ţintă principal (GTP) şi profesorul coordonator. În pregătirea secțiunilor de concurs s-

au implicat toți elevii din fiecare firmă de exercițiu.  

La concursul național, care s-a desfășurat în perioada 19-22 noiembrie 2015 la Sâmbăta 

de Sus, județul Brașov, au participat 10 elevi din fiecare județ, 30 elevi din partea fiecărui 

partener și beneficiar. Grupul de 10 elevi din fiecare județ a fost format din elevii din firma de 

exercițiu câștigătoare la faza județeană a concursului și câte un reprezentant din celelalte firme 

de exercițiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. 

Cuantumul total destinat premierii a fost împărțit în 4 categorii de premii, acordate o 

singură dată, la nivelul grupului țintă. Cele 4 categorii de premii au fost defalcate astfel: un 
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premiu I, un premiu II, un premiu III şi o mențiune. În urma desfăşurării cu succes a activităţilor 

din cadrul proiectului, elevii au primit diplome de participare/ adeverinţe şi au fost premiaţi cu 

o subvenție, astfel: 150 lei/ elev, după 

terminarea stagiului de consiliere şi orientare 

profesională (100 elevi), 350 lei/ elev, după 

terminarea stagiului firmei de exerciţiu (60 elevi 

selecționați după parcurgerea primului stagiu). 

Faptul că activitățile din cadrul 

proiectului s-au desfășurat într-un mod 

interactiv, a conferit acestuia un plus de valoare. 

Lucrând în echipă, cadrele didactice și elevii au 

avut parte de momente de muncă susținută, dar și de momente încărcate de emoție, momente 

care ne-au apropiat și au creat premisele unei frumoase colaborări. Am reușit prin intermediul 

acestor activități să-i cunoaștem mai bine pe elevii noștri, iar faptul că am adoptat un alt mod 

de studiu decât cel de la clasă, ne-a ajutat să le descoperim nevoile.  

Am lucrat cu elevi motivați, bine pregătiți și dornici de implicare. Acest proiect este un 

pas pentru dezvoltarea capacităților şi abilităților antreprenoriale, precum şi o șansă de a 

cunoaște mai mult acțiunile pe care le implică activitățile din domeniul economic. 

Toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului reprezintă o experiență benefică 

pentru toți membrii grupului țintă. Elevii de la profilul economic și-au demonstrat și dezvoltat 

aptitudinile de muncă, proiectul contribuind de asemenea și la creșterea interesului și a 

responsabilității în ceea ce privește mediul de afaceri. 

În cadrul acestor activități, elevii au cunoscut şi au înțeles mecanismele decizionale 

dintr-o firmă, modul de organizare şi funcționare a acesteia, au aplicat teoriile şi metodele de 

bază dobândite în anii de studiu, au identificat şi aplicat principiile de management specifice 

domeniului economic. Cunoștințele dobândite i-au ajutat să își dezvolte atât abilitățile practice 

cât şi de comunicare (acesta fiind punctul forte pentru un adevărat antreprenor), să-și 

autoevalueze nevoia de continuare și perfecționarea formării profesionale prin valorificarea 

oportunităților de identificare şi asimilare de noi cunoștințe în domeniu. 

Acest proiect ne-a oferit o experiență plăcută nouă lectorilor, dar și elevilor, fiind o 

oportunitate de a lucra în echipă, de a valorifica cunoștințele dobândite în cadrul proiectului, 

de a fi creativi, perseverenți, flexibili, de a transforma ideile în acțiuni și de a dobândi o serie 

de competențe și aptitudini ce pot fi transferate și utilizate în domenii diferite de activitate. 

Conceptul de „firmă de exercițiu” a venit în întâmpinarea nevoii elevilor de a-și dezvolta 

spiritul antreprenorial și va avea ca rezultat pe termen lung o mai bună inserție pe piața muncii. 

Elevii au dat dovadă de implicare, perseverență, spirit practic și au conștientizat faptul că 

lucrând în echipă rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. Proiectul „DATA = Dezvoltare 

Activă prin Tranziția Activă” a reprezentat un adevărat succes. O dovadă pertinentă o constituie 

atât mărturiile lectorilor care au asigurat instruirea practică, cât și ale elevilor: 
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„Proiectul «DATA = Dezvoltare Activă prin Tranziția Activă» a reprezentat o experiență 

extraordinară, o adevărată provocare. Prin intermediul acestui proiect elevii noștri au mai făcut un 

pas spre a deveni «tinerii în acțiune» de mâine.” 

Profesor, Raluca Stafie - Lector FE 

„Firma de exerciţiu reprezintă o metoda interactivă de învățare şi de identificare a posibilelor 

căi de dezvoltare a carierei ulterioare, o concepție modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară 

a cunoștințelor. Tinerii de astăzi sunt oamenii de afaceri de mâine, iar firma de exerciţiu este o 

modalitate foarte eficientă de a-i pregăti efectiv pentru lumea afacerilor. Implicarea elevilor și a 

lectorilor cu entuziasm şi hotărâre în activitățile derulate în cadrul proiectului DATA a avut ca rezultat 

împlinirea obiectivelor acestuia: «sprijinirea elevilor din învățământul preuniversitar în tranziția de la 

şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea competențelor practice în scopul îmbunătățirii perspectivelor 

de inserție pe piaţa muncii». Elevii și-au format competențele antreprenoriale în domeniul economic, 

pentru a acționa eficient în economia de piață şi pentru dezvoltarea propriei cariere. ” 

Profesor, Pintilie Radu-Mihail- Lector FE 

„Proiectul DATA a reprezentat oportunitatea de a ne pune în valoare abilitățile de comunicare, 

de a ne descoperi înzestrări latente, de a exersa modalități noi de raportare la viitor. Cu siguranță, 

aceasta experiență ne va fi de mare folos în derularea unor proiecte viitoare și în structurarea unor noi 

strategii educaționale.” 

Profesor, Bălţătescu Elena-Marinela - expert consiliere si orientare 

„Alegerea unei cariere și pregătirea pentru aceasta nu este un proces ireversibil ce nu poate fi 

schimbat, însă alegerea corectă a carierei și existența unor mecanisme care să ajute la dezvoltarea 

tuturor competențelor necesare tranziției către piața muncii pot reprezenta garanția unei bune investiții 

a timpului și a altor resurse în educația unei persoane. În acest sens, existența unor servicii de 

consiliere și orientare în carieră în cadrul proiectului DATA a fost mai mult decât necesară, atât pentru 

beneficiile individuale aduse elevilor participanți, cât și pentru beneficiile aduse la nivelul societății. ” 

Profesor, Pintilie Ana-Maria - expert consiliere şi orientare 

„Echipele de experți care au participat la implementarea pachetelor de activități au asigurat 

accesul şi implicarea directă în proiect pentru întreg personalul, elevi și lectori. Proiectul a contribuit 

la susținerea strategiei de dezvoltare durabilă şi implicit la creșterea calității vieții precum și la 

creșterea relevanței educației pentru piaţa muncii, respectând normele și directivele POSDRU. 

Proiectul «DATA = Dezvoltare Activă prin Tranziția Activă» a garantat de asemenea implementarea 

de activităţi inovatoare prin pregătirea formatorilor şi dezvoltarea unor mijloace proprii pentru 

pregătirea practică a elevilor şi crearea unor entități de profil virtuale, în cadrul firmelor de exerciţiu 

– întreprinderi virtuale –, facilitându-se astfel asumarea inovării la nivelul activităților implementate.” 

Director, Profesor Cojocariu Karina Ingrid – expert grup-țintă 

Profesor, Lorena-Elena Timofte 
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SIMPOZIONUL JUDEŢEAN CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 

„ANTICOMUNISM ŞI REPRESIUNE COMUNISTĂ. 1945-1989” 

„Istoria, cârmuită fie de hegeliana «viclenie a raţiunii», fie de voinţa lui Dumnezeu, macină implacabil şi 

uniform între paginile sale sânge, lacrimi, proiecte şi sentimente, trecându-le uneori sub tăcere, transformându-le 

alteori în simple cifre cu rol statistic. Oamenii trebuie să preţuiască adevărata lor valoare şi să tragă pe baza lor 

cuvenitele învăţăminte, iar pentru acest lucru e nevoie de funcţionarea memoriei colective.” 

În fiecare an, în luna mai, la Liceul „Vasile Conta” din Tîrgu Neamț are loc 

Simpozionul Judeţean cu participare 

internațională intitulat  „Anticomunism şi 

represiune comunistă. 1945-1989”, eveniment 

organizat în parteneriat cu Asociaţia Pro 

Democraţia, filiala Tîrgu Neamţ 

Activitatea iniţiată de profesorul de istorie 

Emanuel Bălan, director adjunct al Liceului 

„Vasile Conta”, reunește zeci de elevi pasionați 

de istoria neamului românesc, profesori de istorie 

din județul Neamț și de peste Prut și alți parteneri 

educaționali. Tematica supusă dezbaterii: 

momentele dificile din timpul comunismului, 

evenimentele istorice pe care timpul și oamenii 

le-au alterat, impactul dictaturii asupra societății 

românești sau dificultatea stabilirii adevărului 

istoric, fiindcă evenimentele din trecut nu trebuie 

văzute în alb-negru. 

Printre sunt presărate scurte momente 

artistice pregătite de copiii talentați pentru 

oaspeții lor. După deschiderea manifestărilor,  moment marcat prin alocuțiuni ale invitaților, 

elevii își prezintă lucrările în cadrul celor două secțiuni: Istoria naţională (în care sunt tratate 

teme legate de rezistența 

anticomunistă şi măsurile 

represive ale regimului comunist, 

inclusiv mecanismele terorii) 

şi Istoria universală (în care 

elevii pregătesc lucrări cu privire 

la situaţia internaţională după Al 

Doilea Război Mondial şi 

instaurarea comunismului în țările 

din estul Europei, dar şi formele de 

rezistenţă şi represiune din acest 

spaţiu). Secțiunea dedicată 

profesorilor ia forma unui 

simpozion cu tematici de istorie locală, națională sau internațională legată de rezistență şi 

represiune. La 27 de ani de la căderea comunismului şi la 25 de ani de la căderea URSS-

ului,  acest simpozion a vizat întoarcerea la memoria trecutului.  

Profesor, Emanuel Bălan 

 

http://www.ziartarguneamt.ro/la-conta-simpozion-judetean-cu-participare-internationala-anticomunism-si-represiune-comunista-1945-1989
http://www.ziartarguneamt.ro/la-conta-simpozion-judetean-cu-participare-internationala-anticomunism-si-represiune-comunista-1945-1989
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SCRIITORI ÎN CONTUL LICEENILOR ECONOMIȘTI 

Proiectul educațional local „Scriitori în contul liceenilor economiști” s-a desfășurat în 

data de 31 octombrie 2009, fiind organizat de către doamna profesor de limba și 

literatura română Karina Ingrid Cojocariu alături de elevii claselor IX-XII de la Liceul 

Economic „Vasile Conta”, în parteneriat cu Primăria Orașului Tg. Neamț și cu 

Inspectoratul Școlar județean Neamț. 

…Septembrie 2009, Liceul Economic „Vasile Conta”, ora de limba și literatura română. 

Suntem la vârsta la care avem cea mai mare nevoie de lectură, de acces la informație 

cu ajutorul tehnicii moderne și, din 

păcate, tocmai aici am descoperit 

carențe. În jurul acestui imperativ 

cultural s-a născut proiectul 

nostru. În mai puțin de o lună, 

adică 31 octombrie 2009, realizăm 

prima etapa a proiectului.   

Așa au apărut primii bani, 

primele cărți, primele emoții, primele realizări, prima promisiune: un calculator performant 

oferit de dl primar, Decebal Arnăutu, pentru biblioteca liceului. Succesul primei etape ne-a 

determinat să realizăm și cea de-a doua etapă, așa că în luna aprilie, de sărbătoarea sfântă a 

Paștelui, majoritatea dorințelor ni s-au îndeplinit: calculatorul mult promis, îmbogățirea 

volumului de carte școlară, o bibliotecă spațioasă și primitoare. Activitățile propuse de 

coordonatori au venit să completeze dorința culturală 

care ne-a stimulat în muncă. Reînvierea artistică a 

operelor scriitorilor pe care i-am sărbătorit a adus în 

scenă oameni de seamă ai culturii românești, precum: 

Dimitrie Cantemir, George Coşbuc, George Bacovia, 

Mihail Kogălniceanu, Ion Agârbiceanu, Mihai 

Eminescu, Vasile Voiculescu, Liviu Rebreanu și 

Mihail Sadoveanu. Aceștia au renăscut prin 

interpretările artistice propuse de elevii de liceu. 

Fiecare clasă și-a ales un scriitor și a încercat 

să transpună cât mai fidel posibil o secvență din opera 

acestuia și mai ales să readucă în fața publicului 

numeros care a vizitat școala în acele zile crâmpeie 

din epoci apuse. Nu ne-am propus prin acel proiect 

doar să redăm viața scrierilor. Dorim să credem că am 

reușit mai mult decât atât, și anume că am recreat o 

atmosferă, că am deschis o poartă spre cunoașterea 

scriiturii dincolo de slova scrisă. 
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Privind înapoi la tot ce a însemnat proiectul „Scriitori în contul liceenilor economiști”, 

e dificil să descrii un volum colosal de muncă fără să ai senzația că vei scăpa din vedere ceva 

esențial. Gradul de implicare a elevilor a 

fost poate ceva care a depășit așteptările 

tuturor și, de asemenea, ideile pe care nu au 

ezitat să le pună în practică. Cu atât mai 

lăudabil e efortul, cu cât am pornit la drum 

doar cu entuziasm și cu dorința de a schimba 

ceva în mai bine, dar fără a avea certitudinea 

că va veni și recompensa. Abia după 

succesul primei părți a proiectului s-au ivit 

și rezultatele materiale, concretizate în cărți 

și în promisiunea domnului primar devenită 

realitate. 

Vorbind de implicarea elevilor, dați-

ne voie să insistăm asupra faptului că 

aceasta nu   s-a văzut doar în rolurile pe care ei le-au pregătit, ci și în realizarea decorurilor 

pentru fiecare autor. Elevii au fost cei care și-au căutat costumele cele mai potrivite epocii pe 

care o reprezentau, tot ei au lucrat zile și zile la pregătirea decorurilor, efortul fiind atât de ordin 

material, cât și fizic, de foarte multe ori. În calitate de parteneri direcți implicați în proiect, nu 

am putut să observăm mai ales ajutorul constant pe care și l-au oferit unii altora, indiferent de 

faptul că erau din clase diferite și proiectul realizat de fiecare intră în competiție cu celelalte. 

Au învățat să fie o echipă, să asculte unii pe alții, să-și impună punctul de vedere prin argumente 

sau să cedeze în fața unor argumente pertinente. Un alt plus al acestui proiect.  

Ne bucuram că am reușit să 

lăsăm urme ale activității noastre. 

Biblioteca este una dintre ele, dar, mai 

mult decât atât, am lăsat urme în 

mințile și inimile tinerilor: „Proiectul 

de anul trecut a plecat de la o idee și a 

devenit o necesitate. Ideea am 

transformat-o în muncă, în multe zile 

de muncă, în ore studiu și lucru pe 

calculator. Am adunat elevi, le-am dat 

roluri, le-am dat mai multe idei. Ideea 

a plecat de la un scop. Acum, după 

toate eforturile, scopul, țelul a fost 

atins. Ideea a avut succes. Împreună 

am reușit, prin urmare a fost un proiect 

reușit. Avem bibliotecă. Avem 

amintiri. Avem momente de neuitat petrecute împreună. Suntem un colectiv și datorită acestui 

proiect. Mulțumim ideii.” (Ioan Resmeriță, clasa a XI-a)  
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Grație muncii depuse de elevi, de coordonatorii noștri, grație sprijinului oferit de 

partenerii noștri, în anul școlar care tocmai a început ne desfășurăm activitățile școlare și 

extrașcolare într-o bibliotecă modernă, unde cărțile primează nu prin numărul lor, ci prin 

numărul mare de cititori. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat, considerăm proiectul o 

reușită.  Așteptăm cu nerăbdare următoarea provocare intelectuală!  

 

„Un moment, doar, v-aş ruga  

Să mai zăboviți colea, 

Mai aveți de ascultat, 

De nu v-o fi cu bănat, 

Cartea ce v-o am a spune 

De cinci scriitori anume. 

Cantemir, Agârbiceanu, 

Coșbuc şi Kogălniceanu 

Şi Bacovia vezi bine 

Toți v-aşteapt’ cu mese pline 

C-a lor zile de născare  

Le serbăm azi, cu fast mare. 

Astfel, cavaleri, duci şi domniţe, 

Poftiţi dară, să vedeţi 

Nunţi, boieli, sfaturi, îndemnuri 

De-ţi putea...  să povestiţi! 

Toate-n cont d-economişti” 

 

 

 

 

 

 

 

Director, profesor Karina Ingrid Cojocariu 
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HAI LA ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ 

Proiectul Parteneriat pentru educație! Granturi pentru școli în dificultate!, finanțat 

de fundația Soros România prin programul Fondul de urgență, A fost implementat de Centrul  

Educația 2000+ și s-a derulat în Liceul Economic „Vasile Conta”, în perioada 1 martie 2011 – 

30 decembrie 2012, sub denumirea „Hai la școală după școală”, cu un buget de 15000 lei.  

Proiectul a fost selectat pe 19 ianuarie 2012 (din 484 proiecte depuse au fost selectate 

103) și a constat într-un seminar de formare de patru zile  pe tema „managementul proiectelor” 

la Hotel Yesterday, București. Timp de 10 luni, în perioada desfășurării proiectului, cei  32 de 

elevi din grupul țintă au servit, după orele de curs, o masă caldă, apoi au făcut temele și 

activități extrașcolare-recreative sportive sau excursii. Proiectul s-a desfășurat în baza 

contractului nr. 265/15.02.2012 și a avut următoarele obiective: 

- formarea și dezvoltarea competențelor specifice învățământului primar/gimnazial prin 

asigurarea serviciilor educaționale de sprijin pentru grupul țintă; 

- dezvoltarea personală și impersonală/pregătire pentru viață;  

- formarea și dezvoltarea capacităților de comunicare și relaționare pentru o mai bună 

integrare socială și emoțională a elevilor din grupul țintă;  

- recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive, emoționale, tulburări de limbaj pentru 

patru elevi;  

- stabilirea unor relații de comunicare eficientă, atât în plan elev-școală, cât și în planul 

elev-familie. 

   Impactul proiectului asupra grupului-țintă a constat în valorizarea aptitudinilor și 

competențelor fiecărui elev în conformitate cu nevoile și interesele sale, formarea și 

dezvoltarea spiritului de echipă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor, Anișoara Ioniche  
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LADA DE ZESTRE 

Proiectul internațional „Lada de zestre”, derulat în perioada septembrie 2008 - iunie 

2009, la Liceul Economic „Vasile Conta” din România în parteneriat cu Grădinița  

Muengenstad din Danemarca. Grupul țintă a fost reprezentat din preșcolari de la grădinița 

Muengenstad - Danemarca și din preșcolari de la Grădinița nr. 2 „Vasile Conta” din Tg. Neamț. 

Acest proiect, înregistrat sub nr. 2419/2008, a avut următoarele obiective: 

- familiarizarea copiilor cu obiceiuri și tradiții păstrate de-a lungul timpului de către 

oamenii acestor locuri;  

- cultivarea respectului față de tradițiile culturale și obiceiurile din zona folclorică 

Neamț;  

- implicarea profesorilor și elevilor din Danemarca și a profesorilor și elevilor din 

România în cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor din cele două țări;  

- vizitarea  unor ateliere, muzee, mănăstiri care contribuie la îmbogățirea cunoștințelor 

despre folclor;  

- educarea copiilor în spiritul păstrării și transmiterii folclorului  din cele două țări, 

Impactul proiectului a constat în cultivarea dragostei pentru tradițiile și obiceiurile 

acestor zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor, Anișoara Ioniche  
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Pas cu pas în educație 

Pe parcursul întregii vieți, indiferent unde trăiesc, copiii de azi se vor confrunta cu 

schimbări socio-politice, ecologice, științifice, tehnologice, industriale etc. Tocmai de aceea ei 

trebuie să fie educați în direcţia participării lor în cadrul societății democratice. 

Un învățământ care se vrea integrat în Uniunea Europeană urmărește individualizarea 

instruirii copiilor, tratarea lor diferențiată, încurajarea celor care au nevoie de ajutor, 

proiectarea strategiilor de stimulare a interesului copiilor pentru afirmarea de sine şi pentru 

instruirea conform nevoilor şi capacităților fiecăruia. 

Programul Step by Step, preluat în România de Centrul pentru Educație şi Dezvoltare 

Profesională (C.E.D.P), a lansat acțiunea numită „Crearea claselor după nevoile copiilor”, care 

promovează educația centrată pe copil, ce respectă stilul individual de învățare şi stadiile de 

dezvoltare ale copilului. Așa s-a născut ideea de a introduce și în grădinița coordonată de Liceul 

,,Vasile Conta” această alternativă de educație, înființându-se o grupă Step by Step, începând 

cu anul 2004, sub coordonarea 

educatoarelor Constantinesei Maria și 

Crețoaia Angela. Acum iată că suntem la a 

IV-a generație de copii în această 

alternativă, în echipă venind și d-na 

educatoare Cojocariu Adina.  

Mediul educațional organizat în 

grupa cu program Step by Step este unul 

atractiv, stimulativ, securizant, în care copiii se simt confortabil, acesta fiind amenajat cu 

ajutorul părinților. Clasa este plină de materiale care corespund intereselor şi stadiilor de 

dezvoltare individuală a copiilor. Centrele de activitate sunt: Matematică, Știință, Alfabetizare, 

Artă, Nisip şi apă, Construcţii, Joc dramatic, Muzică, Bucătărie, Joc în aer liber. 

Pe lângă acestea, copiii au desfășurat şi activități opționale conduse de educatoare, dar 

și de profesori de limba engleză, gimnastică ritmică sau dans popular. Pentru că activitățile 

artistice şi manifestările sportive sunt cele mai gustate de copii, am desfășurat cu preșcolarii 

serbări artistice cu diferite prilejuri pe scena Casei Culturii, acestea transformându-se în 

adevărate spectacole, mult apreciate de părinți, bunici și comunitatea locală. Grupa Step by 

Step a participat activ la toate acțiunile din cadrul grădiniței, la concursuri și proiecte 

educaționale, printre care amintim: ,,Inocent în grupa celor mari”, ,,Grădina verde de la Grădi 

1 Tg. Neamț”, ,,În lumea magică a lui Clik”, ,,Ziua pământului”, ,,Alături de copiii autiști”. 

De asemenea, am participat la diferite simpozioane naționale și concursuri locale cu 

lucrări practice ale copiilor talentați cum ar fi: Simpozionul „Ars Oeconomica” desfășurat în 

cadrul Liceului „Vasile Conta”, Concursul „Dăruind vei dobândi”, Programul educațional 

„Edu Teca”,  Proiect Național „Patrula de reciclare ROREC”. Frumoase și apreciate au fost 

activitățile desfășurate în cadrul proiectului educațional „Micii voluntari ai binelui” care au 

cuprins o paletă largă de acțiuni ecologice, umanitare, sanitare, de educație rutieră, artistice și 
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gospodărești. De apreciat au fost rezultatele la concursurile județene și naționale de gimnastică 

unde trupa de majorete  a obținut 

numeroase premii și trofee.  

 Activitatea în grupa Step by 

Step a fost și este plină de satisfacții 

pentru copii, părinți și educatori, fapt 

ce a făcut ca numărul copiilor înscriși 

să fie întotdeauna foarte mare. Munca 

în echipă, susținută cu pasiune, 

dăruire, altruism, empatie de către 

educatoarele grupei și sprijinită de 

conducerea liceului, a făcut ca la acest 

ceas aniversar să ne mândrim că avem 

continuitate, apreciere, susținere și solicitare permanentă din partea părinților.  

După o carieră de peste 40 ani  de muncă cu copiii preșcolari nu pot decât să fiu fericită 

pentru că mi-am făcut din aceasta o profesie de credință. De aceea, doresc și tinerilor educatori 

să ducă idealurile profesionale pe culmi mai înalte. La mulți ani, VASILE CONTA! 

   

   

                                                     Profesor învățământ preșcolar, Maria Constantinesei  



73 

ELEMENTE IDENTITARE 

Capitolul următor spune povestea, dintr-o perspectivă culturală și economică (tot 

suntem liceu cu profil economic și pedagogic!), a elementele identitare care ne definesc ca 

instituție de învățământ, ca imagine publică. Sunt elementele cu care ne prezentăm în fața 

instituțiilor partenere, în fața părinților și a copiilor acestora în momentul în care, împreună, 

aderă la oferta educațională a școlii noastre. Într-o cultură de tip postmodern, una dominată de 

cultura vizuală, de spectacolul cultural, de globalizare, elementele identitare sunt fundamentale 

pentru supraviețuirea unei instituții de învățământ. Preluând cuvintele unuia dintre cei care ne-

au vizitat școala acum doi ani, atunci când liceul ajungea la vârsta majoratului: „Deși are numai 

18 ani, acest liceu are deja o identitate și caută că o transmită mai departe.”, și noi, cei de astăzi, 

ne asumăm responsabilitatea de a lăsa generațiilor următoare elementele care definesc liceului 

nostru, la acest moment al evoluției sale, identitatea. Suntem siguri că cei care vor veni după 

noi vor adăuga și alte elemente, căci școala se află doar la început de drum și societatea în care 

trăim se transformă într-un ritm rapid, acumulând noi achiziții ale tehnicii.  

Elementele pe care le vom aborda în paginile următoare: decizia ISJ Neamț, misiunea 

și viziunea școlii, istoricul patronului nostru cultural, filozoful Vasile Conta, imnul școlii, sigla 

instituției, pagina web, revistele școlii, Gala olimpicilor, Zilele școlii sunt acelea care reprezintă 

astăzi emblema unei instituții de învățământ care iată că a ajuns la maturitate și privește cu 

încredere și ambiție către viitor.  

1. Misiunea, viziunea și țintele educaționale 

Misiunea, viziunea și țintele educaționale sunt elementele care definesc identitatea unei 

școli ca instituție de învățământ, prezentându-le sub formă de strategie pe termen lung. Prin 

ele, școala își asumă responsabilitatea față de elevii săi, de opțiunea lor de a adera la oferta 

educațională a liceului.  

Viziunea unei organizații reprezintă o stare ideală proiectată în viitor și care 

configurează o posibilă și deziderabilă dezvoltare a organizației respective. Ea presupune o 

gândire dinamică și capabilă care să evalueze pe termen lung șansele de dezvoltare ale 

organizației. 

Misiunea unei organizații reprezintă rațiunea de a fi și de a crea valoare pentru societate, 

determinând evoluția organizației în sensul transformării viziunii în realitate. În timp ce 

viziunea exprimă o stare ideală, posibilă, misiunea exprimă o evoluție programabilă, bazată pe 

fapte și date concrete despre această stare, puternic ancorată în realitatea economică, politică 

și socială. 

Prin enunțul misiunii unei organizații sunt clarificate următoarele aspecte: ce oferă 

organizația (rolul pe care și-l asumă în societate și este fixată limita activităților pe care le 

desfășoară), cui oferă (beneficiarii serviciilor oferite de organizație), cum oferă (în ce mod 

intenționează să satisfacă nevoile beneficiarilor). 
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Viziunea școlii:  

Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț își propune formarea și dezvoltarea capacității de 

adaptare la schimbare, de inovare, de asumare a valorilor democratice ale tuturor beneficiarilor 

educației, prin promovarea unui dialog deschis și permanent cu partenerii sociali și 

educaționali. Pentru noi, educația fiecărui elev CONTEAZĂ! 

Misiunea școlii:  

Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț este un furnizor de educație tehnologică în profilul 

Servicii, calificarea profesională Tehnician în activități economice, care se proiectează în 

comunitate ca o sursă de antreprenori de top, cu o personalitate integră. Misiunea școlii, în 

perspectiva anilor 2013-2018, urmărește realizarea la un înalt nivel de calitate a educației și 

instruirii în domenii specifice educației tehnologice, în contextul actual național și european, 

răspunzând necesității de dezvoltare personală, cetățenie activă și coeziune socială a 

individului, având ca set de valori: responsabilitate, demnitate, toleranță, încredere, onestitate, 

inteligență socială, implicare personală si lucru în echipă. Paralel cu activitățile desfășurate cu 

elevii se derulează și acțiunile realizate pentru perfecționarea permanentă a colectivului 

profesoral, atragerea părinților și a comunității spre școală, având în vedere noile provocări ale 

societății deschise, globalizate: concurență, autonomie administrativă și piața muncii, prin 

adaptarea permanentă a ofertei educaționale. 

Obiectivele și prioritățile asumate de Liceului „Vasile Conta” Tîrgu Neamț prin 

planul managerial, pentru anul școlar 2017-2018: 

 asigurarea calității în procesul instructiv-educativ, creșterea capacității 

instituționale pentru elaborarea și gestionarea de proiecte; 

 asigurarea accesului și a echității în educație;  

 dezvoltarea unui curriculum la decizia școlii/în dezvoltare locală bazat pe 

formarea competențelor; 

 asigurarea securității elevilor în școală și combaterea violenței; 

 colaborare eficientă cu instituțiile conexe (C.C.D.); 

 fundamentarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 pe principii 

de eficiența economică împreună cu partenerii sociali, pe baza analizei de nevoi educaționale 

ale elevilor și intereselor părinților acestora, pe baza evaluării sistematice a cererii de pregătire 

profesională în raport cu dezvoltarea pieței muncii; 

 dezvoltarea de parteneriate cu agenții economici pentru îmbunătățirea calității 

și eficienței formării profesionale și o mai bună inserție socială;  

 organizarea, desfășurarea şi monitorizarea concursurilor şcolare;  

 formarea resurselor umane.  

Performanța în educație  

Ne-am impus în peisajul învățământului nemțean... 

Am modelat caractere... 

Ne-am autodepășit.... 

Am dat aripi creativității și înțelepciunii... 

https://www.facebook.com/
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2. Decizia ISJ 

 Decizia ISJ Nr. 244 din 15.04.1998 poate fi considerată astăzi, piatra de temelie a școlii 

noastre. Este actul fondator al instituției de învățământ în care ne desfășurăm astăzi, după 20 

de ani de ființare, activitatea.  

 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI NEAMȚ 

 

      Școala cu clasele I-VIII Nr. 8 Tg. Neamț 

         1202 / 22.04.1998 

 

 

DECIZIE 

 

 

Inspectorul general al Inspectoratului Școlar al județului Neamț; 

Având în vedere adresa nr. 1363 / 10.03.1998 emisă de către Primăria orașului Tg. 

Neamț – serviciul urbanism și amenajarea teritoriului și adresa  nr. 604 / 05.11.1997 emisă 

de către profesor director Emilia Cojocaru; 

Văzând prevederile Decretului – Lege nr. 100 / 1990 republicat, prevederile art. 7 

alin. 8 lit.  „c” din legea nr. 84 / 1995; 

În temeiul art. 10 – 12 din Legea nr. 5 / 1990; 

 

 

DECID : 

 

Art. 1. – Cu data de 01.09.1997 se înființează în orașul Tg. Neamț Școala cu clasele 

 I-VIII Nr. 8 „Vasile Conta”. Noua unitate de învățământ va avea sediul în str. Slt. Teoharie 

nr. 3 și va funcționa ca unitate cu personalitate juridică, fiind arondată financiar la Clubul 

Sportiv  Școlar  Tg. Neamț. 

Art. 2. – Denumirea Atribuită acestei școli se va înscrie pe sigiliul și firma școlii. 

Art. 3. – Serviciile normare – salarizare și contabilitate vor aduce la îndeplinire 

prezenta decizie. 

 

 

 

                  INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

            Prof. Iosif Francisc Gille   

 

 

                                                                                      conform cu originalul 

 

Nr. 244 

Din 15.04.1998 

Red. DF / DF.ex.4 
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3. Vasile Conta, patronul cultural al liceului nostru 

„A educa este mai greu decât a studia. De aceea sunt puțini educatorii în mulțimea de învățați” 

(Vasile Conta) 

 

Vasile Conta, filosof și om politic, s-a născut în județul Neamț la Ghindăoani – 

Bălțătești, la 15 noiembrie 1845, într-o familie cu patru 

generații de preoți ortodocși. Prima parte a copilăriei și-a 

petrecut-o în satul natal, iar de la vârsta de 9 ani se mută în 

Tg. Neamț cu părinții unde urmează cursurile Școlii 

primare, avându-l coleg pe Ion Creangă. În anul 1868, 

termină cursurile la Academia Mihăileană din Iași sau 

Gimnaziul Central din Iași. În 1869 obține o bursă din partea 

„Societății pentru încurajarea junimii române la învățătură” 

(„Pogor–Fătu”), iar în anul 1871 a absolvit Institutul 

Superior de Comerț din Anvers – Belgia. În anul 1872 își ia 

diploma de doctor în drept la Universitatea din Bruxelles și 

se întoarce în țară, urmând ca în luna octombrie a aceluiași 

an să ocupe prin concurs catedra de Drept Civil de la 

Universitatea din Iași.  

A fost considerat un reper al vieții sociale și politice 

din țară în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea prin 

contribuția sa la dezvoltarea filosofiei moderne românești. 

La acea vreme, Titu Maiorescu manifesta serioase rezerve 

față de posibilitatea creației filosofice românești 

originale,  îndemnând mai degrabă la acumulări și asimilări 

temeinice din filosofia europeană. Vasile Conta va adera la 

societatea Junimea, care avea ca președinte pe Vasile Pogor, 

cel care îi facilitase bursa de studii în Belgia. 

Pasionat de studiu și ducând o viață retrasă, Conta va lua parte la ședințele Junimii, care 

asigurau un climat propice creației autentice, reunind prestigioase şi influente personalități ale 

culturii românești din acea perioadă. În „Convorbiri literare”, revista societății, V. Conta va 

publica principalele sale lucrări filosofice: Teoria fatalismului (1875-1876), Teoria 

ondulațiunii universale (1876-1877), Încercări de metafizică (1879), Bazele metafizicii 

(postum, 1890). 

Având convingeri filosofice şi politice destul de diferite față de orientarea oficială a 

Junimii, filosoful va găsi însă printre ideile junimiștilor destule convergențe privind mai ales 

preţuirea evoluţionismului şi a pozitivismului în ştiinţe (Herbert Spencer, Auguste Comte) şi 

receptivitatea față de filosofie. Creangă, Xenopol, foști colegi de școală, și Eminescu, vor fi un 

sprijin permanent pentru filosoful Conta. 
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A fost cel dintâi filosof român care a pus bazele 

unui sistem filosofic propriu, original. Influențat de 

empirismul englez, pozitivismul francez și materialismul 

german, așază la baza cunoașterii umane experiența; în 

concepția sa, materia se metamorfozează neîncetat, luând 

forme niciodată identice unele cu altele, așa încât întreaga 

existență se supune unei „mișcări ondulatorii”, care apare 

astfel ca o „lege fatală”, necesară a universului.  

Lucrările lui Vasile Conta au fost recenzate de 

numeroase reviste străine de prestigiu precum: „Revue 

Philosophique”, „La Critique Philosophique”, „La Revue 

de Belgique”, „Athaeneum”, „Menschentum”, „Journal 

d’Hygiene”. În țară, operele filosofului român au primit 

numeroase aprecieri din partea lui Mihai Eminescu, Iacob 

Negruzzi, I. Nădejde, care vor sublinia elogios realizările 

lui V. Conta nu numai în filosofie, dar și în conferințe 

publice, articole și discursuri parlamentare.  

Activitatea politică a lui Vasile Conta a înregistrat puține, dar semnificative episoade, 

ce au stârnit și destule controverse. În 1879, a fost ales deputat de Iaşi, iar în 1880, Conta 

primește portofoliul  Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Legea învǎţǎmântului pe care a dorit sǎ 

o adopte a fost considerată prea îndrǎzneaţǎ pentru timpul sǎu (o lege a educaţiei care prevedea 

profesionalizarea învățământului agricol, industrial, economic, eliminarea religiei din liceele 

de băieţi, înfiinţarea de licee pentru fete şi acordarea, pentru acestea, a dreptului de a urma 

studii universitare, introducerea unui examen de capacitate pentru profesori, în concordanţă cu 

cel francez) și astfel a fost nevoit sǎ-şi dea demisia din guvern în anul 1881. 

Boala de care suferea din timpul studenției, tuberculoza, se agravează şi îl silește sǎ 

meargă în Italia pentru tratament. Din păcate, la numai 37 de ani, în  aprilie 1882, moare la 

București. A fost înmormântat în cimitirul Eternitatea din Iași cu funeralii naționale.  

În acea zi, revista „Contemporanul” își încheia astfel necrologul său: „Ţara româneascǎ 

a pierdut, pe unul din cei mai însemnați oameni ai sǎi.” 

 

Profesor, Loredana Bompa  
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4. Imnul școlii 

A devenit o obișnuință ca fiecare activitate de amploare a liceului nostru să înceapă cu 

imnul școlii, element identitar modern, creat, cu ani în urmă, de dl profesor de educație 

muzicală, Szekereș Blaziu. Textul imnului elaborat de doamna director, Karina Ingrid 

Cojocariu, reușește să contureze identitatea de elev al Liceului „Vasile Conta”.  

      

Imnul Liceului ,,Vasile Conta” 

 

Aș  vrea să pot să lupt cu timpul 

Aș vrea pe loc să mai stea 

Să nu mai fugă înainte ca gândul 

Şi să mă lase așa. 

Liceul „Conta” va fi nemuritor 

Va fi întotdeauna în fruntea tuturor, 

De treci prin el în viață lumină vei lua 

Şi-o minte luminată tot timpul vei avea. 

 

Refren:  Noi suntem Liceul tinereții ,,Vasile Conta” 

Avem în suflete  curajul şi’n inimi adolescența 

Avem un renume de păstrat şi nu dăm înapoi 

Să nu uităm acest liceu, „Vasile Conta” suntem noi! 

 

Anii tinereții în clasă îi trăim 

Cu dascăli de nădejde pe care îi iubim 

Ne-au învățat ce-i viața şi care-i rostul ei 

Când vom păși în lume, vom fi şi noi ca ei 

Visele ce le ai în viață 

Doar aici le făurești 

Şi dacă vrei să stai în față 

În școala noastră tu să te oprești. 

Profesor, Carmen Nicoleta Hîngănescu 
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5. Sigla 

Noua siglă a liceului a fost realizată în anul 2012, cu ocazia împlinirii a 15 ani de 

existență a școlii, moment în care liceul a dorit să își contureze, din punct de vedere vizual, o 

imagine simbolică. Meritul îi revine doamnei director Karina Ingrid Cojocariu care, alături de  

elevul Lucian Cădere, a proiectat sigla unității. Tot cu această ocazie, din dorința de a marca 

plastic această sărbătoare, s-a realizat o personalizare a sălii de festivități, căreia dl profesor 

Dan Țârdea i-a dat contur cromatic, definitivând din penel, alături de siglă, și portretul 

filozofului Vasile Conta. 

Analizând-o, putem spune că și sigla spune povestea sa, una despre identitatea școlii 

noastre. În centru se află o imagine stilizată a școlii, reconfirmată de principiile după care ne 

conducem: performanță, profesionalism, ambiție (marcată prin comparativul de origine latină 

„Excelsior!”), la care se adaugă cuvântul „Contează!”, având legătură cu patronul cultural al 

liceului, Vasile Conta, dar și cu faptul că pentru fiecare beneficiar al educației (părinți, elevi) 

formarea și dezvoltarea personalității contează. În fond, dacă prin cuvântul „Excelsior!” sigla 

realizează o conexiune cu textul imnului care celebrează mândria de a fi elev al liceului nostru 

și ambiția autoperfecționării, prin cuvântul „Contează!” e pusă în valoare viziunea școlii. În 

partea de jos se află o fotografie/ imagine a filosofului Vasile Conta, originar de pe aceste 

meleaguri și anul înființării școlii (1997).  

Așadar, putem afirma faptul că sigla reprezintă astăzi un important element identitar al 

școlii noastre care reușește să rezume, prin imagine și cuvânt cu valoare de simbol, spiritul 

acestei școli.  

Profesor, Gheorghe Ghiocel Nuțu  
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6. Revistele școlii 

La început a fost ... „Vestitorul". Așa s-a numit prima publicație în care elevii şi cadrele 

didactice de la Liceul „Vasile Conta" şi-au publicat articolele. De fapt, era a Şcolii Generale 

Nr. 8 ce a devenit ulterior Școala Generală Nr. 1. Revista a avut o apariție semestrială în 

perioada 2000–2001, iar informațiile din ea se adresau elevilor de gimnaziu. Anul 2002 aduce 

o schimbare în domeniul publicațiilor din cadrul instituției, revista „Stropi de cerneală..." cu 

apariție semestrială devenind în scurt timp o atracție nu numai pentru elevii din şcoală, ci şi 

pentru cei care participau la activitățile demonstrative şi la cele de perfecționare. În paralel cu 

revista „Stropi de cerneală...", în anul 2006, a fost editată o publicație a elevilor din 

învățământul primar, intitulată „Jucării de ghiozdan". 

Apariția noii reviste „CONTEAZĂ !”,  în anul 2013, a reprezentat un moment 

important în viaţa liceului nostru. Noua denumire a venit ca urmare a reușitelor pe plan 

profesional ale cadrelor didactice, a performanțelor şcolare acumulate de elevi şi a încrederii 

tuturor partenerilor educaționali în această instituţie. Fosta revistă, „Stropi de cerneală...”, 

devine un supliment literar în care vor fi promovate creațiile artistice ale elevilor. De semnalat 

grafica deosebită realizată de profesor Dan Țârdea, un mare artist, care a însuflețit prin desene 

toată școala. O secvență reprezentativă din copertă a fost transpusă în revista „Contează!" 

Noua publicație este o lucrare de tip caleidoscop şi este produsul elevilor din Liceul 

Tehnologic „Vasile Conta” din Tg. Neamţ. Apare semestrial şi conține rubrici preluate de la 

revista „Stropi de cerneală...”: „Elevi de onoare”, „Condeie fermecate”, „Lumea științei”, 

„Moda în timp şi spațiu”, „Proiecte şcolare”, „Eco”, „Mari artiști – mici artiști”, „Reportaj”, 

„Interviuri”  şi multe altele pe care vă invităm să le descoperiți. Așa cum v-am obișnuit, la 

sfârșitul revistei există rubrica „Pagina de critică”. 

Revista „Stropi de cerneală...” a fost premiată ani la rând, astfel încât munca elevilor a 

fost încununată cu bucurii. 

 2003, Mențiune la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană; 

 2004, PREMIUL III la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană; 

 2005, PREMIUL II  la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană; 

 2006, Premiul II la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană; 

 2008, Premiul II la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană; 

 2009, Mențiune la Concursul de reviste şcolare dedicat poetului Mihai Eminescu, 

București; 

 2010, Menţiune la Seminarul 

Internaţional „Educaţia Mileniului III – Educaţia 

Ecologică”, Botoșani, revista participând cu un 

număr ECO. 

 2011 – 2012, Premiul I la Concursul de 

reviste şcolare, etapa judeţeană; 

 2011 – 2012, TITLU DE LAUREAT la 

Concursul de reviste şcolare, etapa naţională. 
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La fel de premiată este și urmăritoarea acesteia, revista „Contează!”:  

 Premiul I Revistei ,,Contează" la etapa judeţeană a concursului de reviste şcolare 2010-

2011; 

 Premiul I la Concursul de jurnalism şi reviste şcolare la etapa națională 2011-2012; 

 Premiul I la etapa judeţeană a Concursului naţional de reviste şcolare şi jurnalism 

2012-2013; 

 Premiul I la etapa judeţeană a Concursului naţional de reviste şcolare şi jurnalism 

2015-2016; 

 Premiul al II-lea la etapa judeţeană a Concursului naţional de reviste şcolare şi 

jurnalism 2016-2017. 

Le mulțumim tuturor celor care ne-au adresat câteva gânduri şi urări! Deşi suntem la 

început de drum, avem experiența muncii împlinite. CONTAŢI PE NOI! 

Profesor Daniela Cristea, redactor al revistei „CONTEAZĂ !” de la Liceul „Vasile Conta” 

7. Pagina web 

Liceul ,,Vasile Conta” în pageweb 

Ca element identitar, pagina web a școlii joacă un rol important în promovarea imaginii 

școlii, în contextul unei societăți postmoderne care așază la bază circulația rapidă a informației. 

Este prima sursă de informare pe care o folosește un tânăr din ziua de astăzi atunci când dorește 

să se informeze asupra ofertei educaționale a unui liceu. Totodată, activitățile școlare și 

extrașcolare trebuie să se regăsească în permanență în cartea noastră de viață online, căci 

accesibilitatea reprezintă un cuvânt-cheie în ce privește promovarea unei școli. De aceea, pe 

site-ul liceului nostru se află orice informație despre noi. 

Inițiativa doamnei director, Karina Ingrid Cojocariu, și a domnilor profesori 

coordonatori, Marian Achirei și Emanuel Sandu, a fost îmbrățișată cu succes de către elevii 

clasei a XI-a, Iftimie Mihaela Alexandra, Acsinte Mihai și Radu Ghiba, pentru ca site-ul 

Liceului ,,Vasile Conta” să fie mereu actualizat cu informații cât mai de folos tuturor 

persoanelor interesate.  

Site-ul a fost realizat în limbajul HTML, acesta fiind codul utilizat pentru a structura și 

a afișa o pagina web și conținutul acesteia. HTML nu este un limbaj de programare, el fiind un 

limbaj de marcare. Site-ul nostru conține un antet și un div.container în care sunt celelalte div-

uri în care se află tagurile de închidere/deschidere, conținutul și elementele. HTML-ul ne ajută 

să conturăm pagina web a site-ului nostru, iar C.S.S. și Java Script C.S.S. Cascading style 

sheets este un standard pentru formarea elementelor unui document HTML. Acesta conține 

stiluri ce se pot atașa elementelor. Java Script (JS) este un limbaj de programare. Este folosit 

pentru introducerea unor funcționalități în paginile web, acesta fiind  rulat de către browser. 

Profesor, Emanuel Sandu 
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8. Gala olimpicilor 

De 5 ani, Gala olimpicilor a devenit o emblemă a școlii noastre, activitatea în care 

Liceul „Vasile Conta” premiază munca profesorilor și a elevilor, perseverența, studiul intens și 

rezultatele excepționale obținute la învățătură și la concursurile școlare, pe parcursul unui an 

școlar. Din 2012, anul desfășurării primei ediții, evenimentul este susținut de Asociația „Pro 

Parentes”. Sufletul acestei asociații a fost și încă este doamna Alexandra Lipan, cea care a 

condus-o începând cu anul 2009, anul înființării. E părintele care a gestionat în toți acești ani 

activitatea asociației. Redăm în continuare gândul aniversar al dumneaei. 

După 20 de ani! 

„Dacă vrei să construiești un vapor, să nu începi prin a-i trimite pe oameni după lemne, cuie, sfori... 

Învață-i întâi să tânjească după marea îndepărtată, nesfârșită” (Antoine de Saint-Exupery) 

Privesc spre Cetatea Neamțului și văd cum toamna își etalează frumusețea cu o 

mărinimie ce îmi trezește inevitabil nostalgii. Gândul mă poartă pe aripile lui spre o altă toamnă 

când, cu pas șovăielnic și cu inima copleșită de emoții, am intrat alături de fiica mea pe poarta 

Liceului „Vasile Conta”. Frica mă paralizase, căci urma să îmi las copilul în grija unor 

necunoscuți care cu siguranță nu îl puteau proteja atât de bine pe cât mi-aș fi dorit. Zâmbetul 

larg și sincer al doamnei învățător, atmosfera de armonie ce domnea pe sălile lungi ale liceului 

și râsul neinhibat al elevilor mai mari ce abia așteptau să reînceapă cursurile, mi-au îndepărtat 

temerile înlocuindu-le cu certitudinea că totul va fi bine! 

Am descoperit astfel o școală în care cadrele didactice sunt dedicate trup și suflet 

meseriei lor, persoane demne de a fi model copiilor și părinților deopotrivă, oameni care cu 

dăruire și profesionalism făuresc, modelează și fac să strălucească viitorul acestei țări, copiii 

noștri. Astăzi, în epoca sunetului, a zgomotului de orice fel și a virtualului, când nimeni nu mai 

pare a avea curaj să-și asculte conștiința, acel gând interior al fiecăruia dintre noi ce îți dă 

puterea să te împotrivești, chiar și propriului destin, acești educatori, învățători și profesori nu 

doar că doreau cu îndărătnicie să dăruiască elevilor lor educație de cea mai înaltă calitate, dar 

se mai și străduiau cu încăpățânare să-i învețe să-și facă aripi din cuvinte, să zboare dincolo de 

dorințe și să privească cu demnitate și încredere spre viitor! A fost momentul în care am înțeles 

că nu pot privi de la distanță, că, dacă vreau ca viitorul copiilor mei și al nostru să fie diferit de 

prezentul de care ne lamentăm mereu, trebuie să mă implic, să devin parte a echipei. Alături de 

20 de părinți inimoși și vizionari am înființat Asociația „Pro Parentes” a părinților din Liceul 

„Vasile Conta”. Au urmat 9 ani de provocări, de muncă, de proiecte și vise devenite realitate, 

de stăruință și strădanie, dar mai ales de bucurie. Imaginați-vă ce bucurie este atunci când vezi 

zeci de alți părinți alăturându-se deoarece cred într-un proiect comun! Încercați preț de o clipă 

să vizualizați chipul fericit al unui elev olimpic onorat de părinți, de profesori și de colegi, 

pentru care tot efortul și munca depuse anterior par uitate în comparație cu importanța 

momentului trăit pe scenă. În toți acești ani crezul ne-a fost: Visează cu toată mintea, crede 

cu toată inima și acționează cu toată ființa! Am înțeles cu toții, părinți, profesori, elevi, că 

nu putem opri vântul, dar ne putem reorienta pânzele, astfel încât să ajungem în siguranță la 
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destinație, că doar atunci când tânjești cu disperare după marea îndepărtată găsești resursele să 

îți construiești vaporul. 

Ce înseamnă pentru mine Liceul „Vasile Conta”? Înseamnă ACASĂ, locul unde au 

crescut și mi-au fost educați copiii, oamenii frumoși care mi-au devenit prieteni și zâmbetul 

larg care mă însoțește mereu atunci când amintirile dau năvală! La mulți ani! 

Alexandra Lipan, părinte 

9. Ziua școlii 

„Școala dv poartă un nume important pentru personalitățile pe care România le-a dat, e vorba de Vasile 

Conta. Vasile Conta s-a născut aici, lângă dv. și a fost coleg cu Ion Creangă. Atât el, cât și alți oameni de 

cultură, au realizat că acest neam are nevoie de școli pentru a se dezvolta. Dv în acest liceu aveți susținerea unei 

mari personalități așa cum e Vasile Conta și care a fost preocupat să lase ceva în urma lui. De aceea m-am 

bucurat mult când doamna director m-a invitat, așa cum mă bucur de fiecare dată când intru într-o școală având 

misiunea de a-i încuraja pe dascăli. Vreau să vă înmânez o diplomă prin care aduc un omagiu generațiilor de 

profesori care zilnic au înălțat și înalță prestigiul școlii. Este o diplomă din partea Comisiei de Cultură a 

Senatului, din care fac parte și eu” Ecaterina Andronescu 

An de an, la jumătatea lunii noiembrie, în apropierea zilei de 15, ziua patronului cultural 

al instituției noastre, Vasile Conta, liceul nostru îmbracă haine de sărbătoare. Ziua școlii, așa 

cum o numim generic, ascunde o frumoasă poveste de viață pusă în scenă de actori talentați 

dornici de afirmare. An de an repetăm piesa creatorilor de destine, a educației și a performanței, 

iar când actorii și-au asumat rolul, se pregătesc de marea provocare, spectacolul vieții, 

spectacolul suprem.  

Ziua școlii este doar un act din piesa numită Dascălii de la „Vasile Conta”. După un 

an de muncă asiduă, vine și ziua în care urcăm pe scenă ca să vă împărtășim momentele de 

glorie, succesele și performanțele. Această zi este pentru noi toți o sărbătoare a respectului, a 

reușitei, a speranței. Coincidență sau nu, sărbătorim anul acesta 20 de ani de trudă, de muncă, 

de provocări, prilej pentru a celebra valorile, reușitele, 

afirmarea performanței. Liceul „Vasile Conta” se găsește în 

acest spațiu al misiunii asumate, al construirii responsabile de 

destine prin acești minunați colegi: profesori, învățători, 

educatori. Sunt 20 de ani de efort, de credință în misiunea de 

dascăl, de formare a unui prestigiu. Și, în cadrul festiv al 

acestei cărți aniversare, împărtășesc și eu emoțiile tuturor 

celor care au contribuit la scrierea acesteia și le doresc 

bucuria afirmării profesionale, devenirea sub semnul valorii.  

De-a lungul celor 20 de ani, cadrele didactice ale Liceului „Vasile Conta” s-au remarcat 

prin rezultate deosebite obținute la etapele județene și naționale ale olimpiadelor școlare și la 

numeroase concursuri județene, naționale și internaționale. Dacă urmărim traseul educațional 

al elevilor premianți, putem afirma că toate aceste rezultate excelente s-au clădit pe munca și 

dăruirea educatorilor și a învățătorilor acestei instituții. Profit de moment și îi felicit deopotrivă 
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și le mulțumesc pentru susținere părinților, comunității locale, comunității județene și, nu în 

ultimul rând, Inspectoratului Școlar Județean Neamț.  

An de an, evenimentul dedicat Zilei școlii a devenit din ce în ce mai amplu, motiv 

pentru care folosim adesea scena Casei Culturii „Ion Creangă”. Evenimentul are întotdeauna 

un impact extraordinar, în primul rând din cauza sălii, iar spectacolul este unul pe măsură. La 

ceas aniversar, dorim să sărbătorim împlinirea succesului la „Vasile Conta”! 

Profesor, Karina Ingrid Cojocariu  

10. Cărțile profesorilor  

***, Simpozionul Național Ars Oeconomica, edițiile I-V, Tîrgu Neamţ 

 

„Esența misiunii instituției școlare este aceea de a-şi educa şi învăța elevii, de a-i pregăti să intre pe 

băncile universității sau pe piaţa muncii, să își găsească rolul lor în dezvoltarea comunităţii în care trăiesc.    

Volumul Simpozionul Naţional Ars Oeconomica, este „sărbătoarea 

unei sărbători a cunoașterii”. Ajunsă deja de volumul al V-lea, lucrarea se 

naște dintr-o colecție de articole elaborate de cadrele didactice care au organizat 

şi au participat la simpozion. Este continuarea firească a efortului asumat de o 

echipă de profesori implicați total în îndeplinirea misiunii lor, aceea de a învăța 

permanent ei înșiși ca să își formeze competent elevii. Este rezultatul unui 

demers al încercării, al căutării şi proactivității, al dorinței de evoluție şi 

îmbunătățire continuă, cu alte cuvinte, al interesului de a face ceva diferit, mai 

competent şi mai competitiv în învățământul preuniversitar românesc. 

Volumul este produsul nu doar al unui eveniment fizic (simpozionul), 

ci şi al unui eveniment simbolic, prin care se celebrează învățarea şi 

performanța în şcoală, şi la care sunt invitați cu generozitate specialiștii în 

domeniu ca să participe şi să împărtășească din cunoștințele şi experiența lor la 

catedră.  

Cititorul interesat este invitat să exploreze treptat o paletă largă de 

teme, oglinda preocupărilor actuale în domeniul învățământului preuniversitar 

românesc, ca o încercare de aliniere a cunoștințelor, competențelor şi experienței didactice la standardele de nivel 

internaţional, a frământărilor pentru creșterea calității actului educațional.” 

Prof. Univ. Dr. Daniela-Tatiana Agheorghiesei (Corodeanu), Facultatea de Economie şi Administrarea 

Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

 

Karina Ingrid Cojocariu, Ioan Romeo Roman, Emanuel Bălan, Emanuel Sandu, Anticomunism și 

represiune comunistă. 1945-1989, Editura Egal, Bacău, 2017 

 

Cea de-a doua lucrare colectivă de anvergură de la nivelul liceului 

strânge laolaltă articole cu caracter istoric, cultural și psihopedagogic care au ca 

temă comună istoria recentă a României – perioada comunistă, o perioadă 

neagră din istoria țării care a produs multă literatură de specialitate, fie și 

pornind de la experiențele acelora care și-au asumat forme de revoltă împotriva 

sistemului. Publicat în două volume, Anticomunism și represiune comunistă. 

1945-1989 consemnează lucrările simpozionului.  

 

„Acest reușit simpozion, la care au participat profesori de istorie și 

elevi din România și Republica Moldova a fost organizat pe două secțiuni 

Istorie Națională și Istorie Universală. Finis coronat opus, organizatorii au decis 

publicarea comunicărilor susținute în cadrul secțiunilor acestui simpozion. A 

rezultat o carte incitantă, cu articole remarcabile, fie în planul documentării, fie 

în cel al interpretării, scrise de profesori sau elevi într-o frumoasă limbă 

română.” 

 
Conf. univ. Dr. Pintescu Florin 
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Cojocariu Karina Ingrid, Cristea Daniela, Fărmuș Ioan, Sandu Marius Emanuel, Bălan Emanuel, Educație 

pentru mediu. Manual pentru gimnaziu și liceu, Tîrgu Neamț, 2017 

 

Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului „Econtează!”, 

implementat de Asociația Pro Democrația Club Tîrgu Neamț, cu sprijinul financiar 

al Fundației pentru Parteneriat Miercurea Ciuc și MOL România în cadrul 

programului Spații verzi 2017. Partenerii de implementare de la nivel local sunt  

Primăria Tîrgu Neamţ şi Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ.  

Scopul proiectului nostru este crearea unui spațiu necesar desfășurării 

activităților de învățare și recreere din cadrul Liceului „Vasile Conta”, într-un 

cadru natural adecvat, prin amenajarea unui spațiu de 612 mp2 şi realizarea unui 

suport de curs opțional Educație pentru mediu. În cadrul acestui proiect au avut 

loc şi două activităţi de educație ecologică. Ne pasă de mediu! este o activitate de 

informare şi conștientizare a nevoii protejării mediului. Campania de eco-şcoală a 

debutat prin împărțirea de pliante în rândul elevilor și prin acțiunea de ecologizare 

a curții școlii și a parcului central al orașului. „Cercul Econtează!"  reprezintă activitatea de înființare a cercului 

de ecologie la nivelul liceului și de redactare a manualului de opțional denumit Educație pentru mediu. 

În cadrul acestui proiect a fost amenajat un spațiu de 612 mp2 situat în faţa şcolii, prin plantarea a 67 de 

arbori ornamentali şi montarea a 3 pergole. Proiectul este finanțat de către Fundația pentru Parteneriat prin 

programul Spații Verzi şi Mol România.  

 

Karina Cojocariu, Constanța Popa, Alternative educaționale. Ghid de bune practici pentru dascălii debutanți, 

Editura Egal, Bacău, 2012 

 

Anul 1990 a însemnat și pentru România revenirea la pluralismul educativ, renunțând la monopolul 

exclusiv al statului în domeniul învățământului prin înființarea alternativelor educaționale și a învățământului 

particular.  

Alternativa educațională reprezintă forma de organizare școlară 

care propune forme și metode de organizare și funcționare a activității 

instructiv-educative, altele decât formele specifice unei epoci, sau care apar 

într-un anumit context social. O alternativă educațională: corectează unele 

imperfecțiuni ale sistemului oficial; substituie unele forme de educație prin 

metodologii didactice diferite sau complementare, restructurează cadrul de 

organizare şi funcționare al instituției școlare.  

Alternativa educațională Step By Step se derulează, în baza 

Planului cadru de învățământ și a programelor școlare aprobate de 

Ministerul Educației și Cercetării pentru învățământul de stat. Procesul de 

învățământ preșcolar urmărește cu prioritate latura formativă a dezvoltării 

personalității copiilor. Strategiile didactice utilizate sunt active, 

participative, copiii sunt mereu puși în fața unor situații problemă, învață 

descoperind, le este încurajată inițiativa, încrederea în forțele proprii, 

toleranța, comunicarea, lucrul în echipă. Nivelul de dezvoltare al 

deprinderilor, priceperilor şi cunoștințelor copiilor este în conformitate cu 

cerințele programei naționale.  

La învățământul primar, procesul de învățământ este centrat pe elev; cadrele didactice realizează 

predarea-învățarea în conformitate cu nivelurile, stadiile de dezvoltare ale elevilor, nevoile, interesele individuale 

şi diferitele stiluri de învățare ale acestora. Conținuturile prevăzute de programele școlare sunt structurate în unități 

de învățare, astfel încât să se realizeze pe deplin obiectivele de referință specifice fiecărei discipline / clase, care 

sunt parcurse conform planificărilor calendaristice.  

Toate cadrele didactice sunt preocupate să promoveze o învățare cu sens, prin utilizarea originală a 

strategiilor activ-participative, a metodelor de învățare prin cooperare, stimulând dezvoltarea personală şi 

cooperarea socială. 
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Ioan-Romeo Roman, Mixul de marketing în învățământul preuniversitar, Editura Tehnopres, Iași, 2013 

 

O scurtă prefață la o lucrare de referință pentru învățământul 

preuniversitar românesc 

 

„Învățământul preuniversitar se află în prezent la 

confluența a trei mai C: Competență, Calitate și 

Competitivitate. Împlinirea acestui „trio” educațional 

presupune un efort continuu, într-un moment în care exigențele 

sociale sunt extrem de ridicate iar mediul este amprentat de 

diversitate, de tarele internaționalizării și globalizării, fiind în 

același timp provocator și plin de oportunități. 

Cartea de față, «Mixul de marketing în învățământul 

preuniversitar», o primă parte a unei cercetări doctorale de 

referință în România, deschide calea unei invitații la reflecție 

pentru instituțiile de învățământ, într-un moment care, așa cum 

face referire și autorul, profesorul dr. Ioan-Romeo Roman, 

«democratizarea deciziilor în școala românească reprezintă un 

vector important» al transformărilor în mediul educațional. 

Autorul propune în mod plăcut surprinzător un mix de 

marketing propriu, îmbogățit, inedit, în 7 P, actualizat 

vremurilor în care trăim. Este un mix de marketing care obligă 

inexorabil orice instituție de învățământ preuniversitar să se 

auto-analizeze dar nu doar, așa cum s-ar putea crede la prima vedere, din perspectiva marketingului și a imaginii 

pe care o dorește prin prezentarea ofertei educaționale proprii. Profesorul dr. Roman oferă o abordare holistică, 

bazată pe marketing, management, pedagogie, sociologie.  

La o analiză atentă, descoperim că autorul propune subtil un demers care arată de fapt că orice instituție de 

învățământ preuniversitar este chemată să își concentreze, cu o enormă responsabilitate, toate forțele pe toate 

planurile activității, începând de la produsul educațional preuniversitar, prețul serviciului educațional, plasamentul 

serviciului educațional, promovarea organizației educaționale, dar și profesorul (adică personalul) și parteneriatul 

educațional (școală – familie –  comunitate). 

În acest context, lucrarea este un mesaj adresat şi un sprijin real pentru toate părțile implicate în funcționarea la 

cele mai înalte standarde de calitate a instituției școlare preuniversitare: manageri școlari, profesori, market-eri, dar și elevii, 

familia lor, cât şi ceilalți actori sociali care doresc sau ar trebui să participe în parteneriate sinergice care adaugă plus 

valoare participanților şi le conferă forța diferențierii şi a autorității, instituțiile de învățământ superior, 

angajatorii, ONG-uri, asociații profesionale, comunitatea în general. 

Profesorul dr. loan-Romeo Roman ghidează cititorul să cunoască in amănunt organizația educațională – 

furnizor de servicii, cum se realizează marketingul-mix în învățământul preuniversitar dar şi o radiografie 

completă şi unică a mixului de marketing în învățământul preuniversitar. 

Bazată pe o fundamentare teoretică pertinentă, cu surse bibliografice generoase şi foarte actuale, din literatura 

de specialitate internațională, lucrarea este cu atât mai valoroasă deoarece concentrează viziunea, experiența şi cunoștințele 

unui dascăl care cunoaște şi iubește toate fibrele instituției școlare preuniversitare şi care, printr-o cercetare bazată pe 

argumentație științifică, dorește să o ajute, să o învețe să fie mai puternică, mai vizibilă, mai apropiată de cei care nu o 

cunosc suficient. 

Parafrazând autorul, putem spune că acestei lucrări îi revine rolul de a ameliora şi îmbunătăți, prin 

soluțiile oferite de rezultatele cercetărilor, lumea în care trăim, prin instituțiile școlare preuniversitare în care ne formăm 

copiii şi viitorul. 

Conf. dr. Daniela Tatiana Agheorghiesei Corduneanu 

Iași, 5 aprilie 2013 
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Daniela Cristea, Ora de lecturi particulare în gimnaziu, Editura „Spiru Haret”, Iași 2008  

 

 „Lucrarea este, în fond, o pledoarie argumentată, și de aceea 

convingătoare pentru rolul complementar al acestei «ore» speciale, în 

raport cu «lecțiile» de literatură română. 

Trecerea spre alte literaturi, climatul mai destins al studiului 

și al dialogului nu numai cu profesorul, ci și între elevi, o mai mare 

flexibilitate metodologică, (însă nicio tratare laxă a lucrurilor), un spor 

de credit acordat creativității și personalizării în receptarea textelor și 

în confruntarea reacțiilor de lectură apar ca atuuri esențiale ale acestei 

«ore» căreia cei doi autori îi acordă o justificată importanță, abordându-

i problematica aparte, cu seriozitate, dar fără pedanterie, cu sugestii și 

«adnotări» venite din propria experiență de catedră, însuflețiți de 

dorința de a-i recâștiga pe copiii de «azi», adulții de «mâine», pentru 

lectură.” 

Profesor universitar Nicolae Crețu,  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iași 

 

 

 

 

 

 

 

Ioan Fărmuș, Privind înapoi, cititorul. Ipostaze ale lectorului în proza românească, București, Editura Cartea 

Românească, 2013, 296 p. 

 

„O lucrare extrem de agreabilă, cu nerv pentru dezbatere și cu finețe de observații, folosind un aparat 

conceptual riguros și o baza erudita (de care nu face niciodată parada, 

ci o investește fluent în operațiile interpretative sau de elaborare 

conceptuală), matură în ton și-n argumentație, stilistic extrem de 

curată, cercetarea lui Ioan Fărmuș duce la rezultate și observații de o 

evidentă originalitate, într-o conduită elevată, de excelență în toate 

compartimentele.”  

(Al. Cistelecan) 

 

„Scenariul propriilor demonstrații și analize relevă 

maturitate, limbaj critic sigur de sine, o viziune de ansamblu marcată 

de îndrăzneală și de originalitate. În plus, înscriindu-și demersul în 

încercările critice articulate de teoriile receptării, Ioan Fărmuș e stăpân 

pe acest teritoriu al metodelor critice mai vechi sau mai noi, își asumă 

și apropriază conștient anumite instrumente și mijloace de abordare a 

textului, are o anumită siguranță și naturalețe nu numai în explicarea 

teoretică a lucrurilor, ci și în folosirea lor cu echilibru, doar în măsura 

în care anumite concepte, interpretări, soluții sau disocieri îi sunt utile. 

Niciun abuz conceptual, astfel, niciun exces de erudiție sterilă.”  

(Mircea A. Diaconu) 

 

„Întâi și întâi trebuie subliniată cu trei linii roșii 

inauguralitatea studiului său în teoricritica românească, ce face din 

Ioan Fărmuș un deschizător de drumuri. Oricine se va angaja de acum 

înainte pe drumul deschis de el nu va putea ocoli opera sa instauratoare. În acest câmp de lucru și în acest tip de 

cercetare, Ioan Fărmuș e inconturnabil. Gestul său creativ arată că nu e nevoie să locuiești la Paris sau New York, 

cum cred new-chirițele noastre intelectuale, ci, din contră, ca poți trăi chiar la Tîrgu Neamț, pentru a produce 

lucrări de nivel euroatlantic.”  

(Virgil Podoaba) 
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Emanuel Bălan, Anticomunism și represiune comunistă în Neamț și Bacău (1945 – 1989), Editura „Egal”, 

Bacău, 2014 
 

„Cine controlează trecutul, controlează şi viitorul” (George Orwell, 1984) 

„Prin prezenta lucrare, autorul oferă cercetătorilor şi 

publicului larg interesat în mod special de trecutul comunist al 

României o reconstituire fidelă a unor pagini de luptă şi jertfă scrise 

de oameni care au ținut sus în mod instinctiv steagul demnității 

creștine românești.  

Istoricul Emanuel Bălan, format la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Facultatea de Istorie şi Geografie (promoția 2002) 

a izbutit să atingă acest dublu deziderat în paginile cărții sale, 

reconstituind pe baza unor surse arhivistice, publicistice şi a literaturii 

de specialitate tablouri extrem de sugestive ale rezistenței 

anticomuniste românești, transmițând cititorului mesajul acut că 

regimul totalitar comunist nu trebuie repetat iar eroii rezistenței 

anticomuniste nu trebuie uitați, aceștia binemeritând in aeternitas din 

partea Patriei recunoscătoare.  

Demersul științific al autorului este structurat pe 6 capitole, 

cu titluri sugestive: Biserica întemnițată; Revolte țărănești; Femei şi 

tineri întemnițați; Intelectuali în temnițe; Bande şi bandiți, 

Securitatea. 

Lucrarea analizată, pe care o recomand cititorilor cu toată 

căldura, face parte din categoria celor care, prin documentare, stil, 

reconstrucție istorică şi mesaj ne feresc de pericolul necunoașterii sau cunoașterii distorsionate a trecutului, care 

presupune în mod automat lipsa de rezistență eficace la acțiunile de manipulare specifice vremurilor noastre. 

Cunoașterea cărților de tipul celei scrise de Emanuel Bălan, care analizează pagini dureroase din istoria recentă a 

românilor îi pot împiedica serios pe neprietenii acestui neam să ne controleze trecutul şi, implicit, viitorul. Numai 

Adevărul ne poate face liberi.” 

Conf. Univ. Dr. Florin Pintescu,  

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Emanuel Bălan, Biserica Ortodoxă din Basarabia. Mitropolia Basarabiei, de la începuturi până în prezent, 

Editura „Egal”, Bacău, 2010 

 

„Lucrarea este o atentă trecere în revistă a fenomenului 

religios de dincolo de Prut, redactată cu știința compoziției și, mai 

înainte, cu responsabilitatea afirmațiilor. Rod al unei ample 

documentări, mustind de informație înmagazinată în cifre, nume de 

localități și de persoane, lucrarea este om veritabilă biografie a bisericii 

ortodoxe basarabene, cu suișurile și coborâșurile ei. Dacă adăugăm 

rolul iconografiei, deloc de neglijat într-o lucrare cu conținut istoric, 

avem deja imaginea completă a unei lucrări necesare atât pentru teologi, 

cât și pentru publicul larg, interesat de dinamica spectaculoasă a vieții 

religioase din Basarabia. Indirect, cartea este o pledoarie pentru 

păstrarea identității spirituale prin religie și, în plus, un exercițiu de 

admirație pentru puterea fraților noștri de peste Prut de a se împotrivi 

destinului și de a-și consolida sentimentului apartenenței la o națiune 

luptătoare.” 

 

Conf. Univ. Dr. Ioan Dănilă,  

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
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Emanuel Bălan, Minoritățile naționale din Bucovina în cadrul procesului electoral din perioada interbelică, 

Editura „Egal”, Bacău, 2012 

„Lucrarea se ocupă de problema diversității etnopolitice din Bucovina interbelică, manifestată prin 

participarea minorităților etnice de aici la procesul electoral din cadrul regatului 

României Mari. Parcurgând paginile acestei cărți scrise cu pasiune, într-o 

manieră care îmbină rigoarea științifică cu evidente calități stilistice, cititorul 

interesat află date, uneori spectaculare, referitoare la legislația și campaniile 

electorale din perioada interbelică. Totodată, lucrarea oferă informații interesante 

și pertinente privitoare la politica autorităților române, de integrare economică, 

sociopolitică și culturală a minorităților naționale în viața noului stat.  

Per ansamblu, domnul profesor Emanuel Bălan pune la dispoziția 

cititorilor îndrăgostiți de istoria Bucovinei o lucrare remarcabilă de sinteză, motiv 

pentru care binemerită aprecierea acestora.” 

 Conf. Univ. Dr. Florin Pintescu 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

 

 

 

Traian Cosma, Elixir de optimism. Pilule despre bătrânețe de înghițit la tinerețe, Editura Herald, București, 

2015 

„Ce fel de bătrânețe vrei să ai? Bună sau rea? Frumoasă sau urâtă? Reușită sau ratată? Bineînțeles, 

răspunsul va fi totdeauna cel pozitiv. Punctul nevralgic al problemei stă însă într-o 

întrebare simplă, dar cu răspuns complicat: știi ce ai de făcut? Cum e bine să 

reacționezi în fața neputințelor pe care le aduce senectutea după sine: tenebros 

(lăsându-te copleșit) ori euforic? Nici una, nici alta. Nici să te scoli zi de zi cu 

gânduri sumbre, dar nici cu intenția de a depăși recordul de 150 de faze de ras al 

copiilor. Nimeni nu spune că fiecare zi trebuie să fie o zi de bal, dar nici de parastas. 

Nimeni nu pretinde că poți să îmbătrânești fără revolte, fără lamentări. Nimeni nu 

spune că e ușor să fii optimist, când necazuri de tot soiul apasă pe umerii tăi din ce 

în ce mai slăbiți, dar cum poți să crezi că vei descoperi seninătatea vârstei (cheful 

de viață) altfel decât căutând-o până și în piatră seacă? Și iarăși, nimeni nu spune că 

râsul dizolvă scăderile și nefericirile bătrâneții. Nu e un leac miraculos, dar este în 

stare să-ți schimbe starea de spirit negativă și să stimuleze comportamente sănătoase 

de viață. Nu un panaceu, ci un sirop tonic, o supapă, un balsam.  

Merită să îmbătrânești? Merită, cum să nu merite! Fie și numai din 

curiozitate. Fie și numai din plăcerea bucuriilor mărunte, de zi cu zi. Stoarce tot ce-

i mai bun din ce-ți oferă viața, din ce-ți oferi tu și din ce-ți oferă semenii tăi. Să fie 

altă cale mai bună decât asta?” (Traian Cosma)  

 

 

Traian Cosma, Ședințele cu părinții în gimnaziu, Editura Polirom, Iași, 2008 

 

Un îndrumar adresat diriginților de la clasele gimnaziale care propune 

câteva repere metodologice esențiale în consilierea psihopedagogică și în 

educarea părinților. Susținând o dată în plus importanța parteneriatului familie-

școală, lucrarea se adresează în mod direct părinților, pentru a le oferi un ghid 

metodic și un mic dicționar de termeni, idei și obiective specifice politicii 

educaționale. Astfel, colaborarea dintre diriginți și părinți, dintre școală și 

familie se va eficientiza, valorificând la maximum întâlnirile colective cu 

părinții. 

Din publicațiile aceluiași autor:  

Traian Cosma, Mereu politețea, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 2007 

Traian Cosma, Caietul dirigintelui, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 2005  

Traian Cosma, Ora de dirigenție în gimnaziu, Editura Plumb, Bacău, 

1994 

 

https://www.cartepedia.ro/edituri/polirom-369/
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INSTITUȚII PARTENERE 

1. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ 

După 20 de ani, la ceas aniversar 

Acum 20 de ani, în centrul orașului de pe malul Ozanei cea frumos curgătoare şi 

limpede ca cristalul, Tg. Neamţ, oameni mari la suflet puneau temelie de bun început unei școli 

care avea să devină emblematică pentru învățământul preuniversitar nemţean, şcoală purtătoare 

de stindard al valorii, Liceul „Vasile Conta”. Tot în 

urmă cu 20 de ani, aici se năștea o lume a valorii şi a 

competiției; o lume a școlii, cu oamenii ei, cu 

problemele ei, cu ambițiile şi cu scopurile ei; o lume 

din care se remarcau oamenii școlii: elevi, profesori, 

învățători, părinți…  

Cu timpul, oamenii şcolii au format o 

comunitate; o comunitate de interese, o comunitate a 

reușitei şi a succesului școlar. Drumul a fost 

anevoios; lung şi anevoios. Ctitorii au sădit vis de 

reușită. Au îngrijit cu dragoste tinerele mlădițe, care 

au dat rod. Iar rodul a fost tot mai bogat, an de an! Cu toții au purtat făclia dragostei de 

învăţătură departe, tot mai departe. 

Astăzi, prinosul de rodire de la școala valorii, Liceul „Vasile Conta”, se împlinește prin 

elevi silitori, inventivi, uneori neastâmpărați; elevi aflați la vârsta când visul prinde aripi!... La 

școala valorii şi astăzi se croiesc planuri de viitor; la școala valorii se făuresc vise; şi tot la 

școala valorii se împlinesc destine. Aici, la școala valorii, cresc aripi tinere. Şi toate acestea 

devin semnul şi expresia gândului curat, ivit din sentimentul de recunoștință, pentru sutele de 

mii de ore de efort susținut întru rodirea deplină a cunoașterii! 

Acum, la ceas aniversar, în numele Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şi al meu 

personal, îi felicit pe oamenii Liceului „Vasile Conta” pentru scrierea a numeroase pagini de 

profesionalism în cartea de onoare a Şcolii nemţene: 

Vă felicit, dragi Elevi! 

Vă felicit, stimați Colegi! 

Vă felicit, dragi Părinți! 

Vă felicit, de asemenea, stimați Parteneri educaționali! 

Vă doresc să purtați, pe mai departe, făclia dragostei de carte şi a succesului! Vă doresc 

să găsiți puterea de a urma zborul pe care l-ați început aici, la școala valorii! 

Inspector Școlar General, profesor dr. Viorel Stan 
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2. CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ 

Mesajul președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, la aniversarea a două 

decenii la Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț 

„Dacă este să existe o comunitate într-o lume a indivizilor, poate să fie doar (şi trebuie să fie) o 

comunitate țesută împreună cu împărtășirea şi cu grija mutuală.” (Zygmunt Bauman)  

 

20 de ani de existență a Liceului „Vasile Conta“ Tîrgu Neamț pot fi și mulți, dar și 

puțini! Sunt mulți dacă ne gândim la miile de elevi care au fost școlarizați aici, la nenumăratele 

lecții de viață pe care ei le-au învățat de la mentorii lor și înseamnă mult dacă avem în vedere 

generațiile de dascăli care au trudit zi de zi, pentru a-și vedea discipolii tot mai bogați spiritual!  

Desigur, Liceul Vasile Conta înseamnă foarte mult și pentru părinți, care au 

posibilitatea de a-și duce copiii la studii în această unitate și totodată înseamnă locul formării 

a numeroase promoții de târgnemțeni și cetățeni din zonă, care au învățat pe băncile lui!  

Nu în ultimul rând, Liceul „Vasile Conta“ este o instituție tratată cu toată seriozitatea 

de către administrația publică locală și cea județeană, care au în vedere buna desfășurare a 

activității instructiv-educative și asigurarea condițiilor optime pentru elevi și cadre didactice!  

20 de ani de existență sunt și puțini, pentru că, în calitate de președinte al Consiliului 

Județean Neamț și de fiu al orașului Tîrgu Neamț, îmi doresc ca acest liceu să ajungă să aibă 

sute de ani de existență, să se mențină în rândul unităților de elită din județ și din țară! 

La mulți ani Liceului „Vasile Conta”!  

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Zygmunt+Bauman
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3. PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 

 

Cuvântul domnului Primar Vasilică Harpa la aniversarea a 20 de ani de 

existență a Liceului „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ 

 
„Școala cea mai bună este aceea în care 

vezi alături de tine sufletele care-ți sunt ca frații 

și surorile” (Nicolae Iorga) 

Este o mare onoare să pot să mă 

adresez, prin acest scurt cuvânt, tuturor 

celor care prin efortul depus au reușit să 

facă cunoscută această școală în 

învățământul tîrgnemţean, tuturor elevilor 

care au învățat și au ieșit de pe porțile 

acestei instituții de învățământ, având 

șansa unei cariere de succes.  

Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ 

aniversează două decenii de viață, 20 de 

ani de muncă în care s-au construit 

caractere și valori ale tuturor domeniilor 

profesionale. Felicit cadrele didactice și 

elevii care au învățat și învață în această 

școală! Ați reușit, an de an, să vă faceți 

remarcați prin rezultatele obținute, să 

putem spune astăzi că Liceul „Vasile Conta” este o unitate de învățământ de elită. 

La aceasta aniversare, recunoștința mea se îndreaptă către cei care au pus bazele acestei 

școli, către doamnele și domnii directori ce au fost la conducerea liceului în decursul acestor 

ani, către corpul cadrelor didactice și nedidactice, care prin eforturile comune au reușit să 

motiveze elevii, atât prin activitățile școlare, cât şi prin cele extrașcolare. 

Felicitări, doamnei director, profesor Ingrid Karina Cojocariu, și întregii echipe cu care 

lucrează, pentru întreaga activitate profesională și pentru buna colaborare interinstituțională pe 

care o avem! Felicitări pentru toate activitățile organizate, pentru rezultatele deosebite ale 

elevilor la olimpiade și concursuri, pentru implicarea unui număr foarte mare de elevi în 

acțiunile pe care Primăria orașului Tîrgu Neamț le propune.  

Anii de școală rămân o experiență de neprețuit, cele mai frumoase amintiri și prime 

emoții. Vă felicit și vă doresc mulți, mulți ani înainte! 

La mulți ani,  Liceul „Vasile Conta”!  
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4. ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ 

Cuvântul doamnei senator Emilia Arcan adresat Liceului „Vasile Conta” din Tîrgu 

Neamț cu ocazia aniversării a 20 de ani de existență 

„Un profesor își pune amprenta asupra eternității, el nu poate ști niciodată cât de departe ajunge 

influența lui." (Henry Brooks Adams) 

Se spune că școala este o clădire ce găzduiește Ziua de Mâine. Școala reprezintă un 

univers al conturării destinelor, terenul fertil din care se dezvoltă rădăcinile puternice care ne 

susțin devenirea. Efectele ei sunt întotdeauna de lungă durată, iar menirea ei a fost întotdeauna 

aceea de a forma tipul de personalitate pe care lumea contemporană îl reclamă, omul de mâine 

care să-și aducă, după propriile puteri, contribuția 

la dezvoltarea societății cu trăsăturile ei 

definitorii. 

În zi de sărbătoare, vă transmit, dragi elevi 

și dascăli, gândurile mele bune și totodată regretul 

că nu pot fi alături de voi în aceste momente 

festive, rod al împlinirii idealului educațional 

pentru instituția dumneavoastră. Mă bucur de 

fiecare dată când renumele unei instituții școlare 

este recunoscut și apreciat la nivel județean și 

național. Realizările voastre de excepție 

reprezintă cea mai bună dovadă a perseverenței 

efortului și energiei depuse. În viață ai realizări cu 

adevărat remarcabile pentru că ai avut parte de 

școală căreia i-ai dat voie să te formeze, să-ți modeleze personalitatea și să-și deschidă 

orizonturi pe care să le cucerești mai apoi de unul singur.  

Elevi și profesori ai Liceului „Vasile Conta”, v-ați străduit, în acești 20 de ani, să tindeți 

spre o școală de elită și ați reușit. Dovadă stau rezultatele voastre excepționale. În această școală  

se dă, cu adevărat, o luptă pentru a exprima o formă a gândirii, pentru a exprima o atitudine, 

pentru a elimina obișnuitul și pentru a determina elevul să aspire spre cunoaștere, spre 

dezvoltarea capacității de ierarhizare a propriilor pasiuni, înclinații. Educatoarele, învățătorii și 

profesorii școlii duc o muncă asiduă, o muncă ce le-a adus, de multe ori, recunoaștere la nivel 

local și național. Toate rezultatele obținute de dumneavoastră de-a lungul timpului oglindesc 

dragostea și interesul cu care vă exercitați munca.  

O activitate atât de complexă precum cea desfășurată de către dumneavoastră necesită 

un nivel maxim de profesionalism și dedicație, experiență și implicare – trăsături pe care, sunt 

convinsă, le veți transmise și elevilor pe care îi îndrumați. 

La mulți ani Liceului „Vasile Conta”! Mult succes tuturor! 

Emilia Arcan, senator 
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Cuvântul domnului deputat Dan Andrușcă adresat Liceului „Vasile Conta” din 

Tîrgu Neamț cu ocazia împlinirii a 20 de ani de existență 

Bate ceas de sărbătoare pentru Liceul „Vasile Conta”, o celebrare a valorilor și a 

realizărilor de ieri, dar și de astăzi, un prilej de afirmare a performanței prin asumarea tradiției 

vechi de 20 de ani. Încă de la înființare, speranțele 

au fost mari și posibilitățile de evoluție a școlii au 

fost printre cele mai bune. A promis că va 

CONTA în învățământul neamțean. Şi-a asumat 

și a dovedit misiunea de construire cu 

responsabilitate a unui renume și a unui mediu 

educațional cu profesori pregătiți și elevi dornici 

de cunoaștere, care, împreună, au adus rezultate 

remarcabile în învățământul nemțean. Echipa 

managerială a liceului și cadrele didactice și-au 

îndreptat activitățile spre performanța calitativă.  

În perioada în care am avut cinstea să fac 

parte din consiliul de administrație, am conlucrat 

cu stimații colegi în activitatea de educare și 

instruire a elevilor, conturând un climat axat pe 

dezvoltarea inițiativei individuale a profesorilor și 

a elevilor, performanță și competiție,. Este o 

mândrie să poți privi în trecut și să admiri 

prestigiul școlii prin care ai trecut. 

Liceul „Vasile Conta”, ce poartă numele reputatului om politic și de cultură, se 

străduiește, prin tot ceea ce face, să fie la înălțimea acestei personalități românești. Astăzi, 

această unitate școlară își propune să construiască un parcurs educațional inovator și 

performant. Eforturile concentrate de a le oferi elevilor cele mai bune dotări materiale, 

asigurarea confortului necesar studiului, proiectele derulate în calitate de inițiator sau partener 

sunt de apreciat în contextul perspectivelor de dezvoltare a liceului pe linia verticalității, a 

reușitei și a prestigiului. În cadrul liceului, elevii se pot exprima liber într-un cadru din care nu 

lipsesc proiectele sau simpozioanele. Prin activitățile culturale derulate se încurajează talentul 

și creativitatea elevilor.  

Cu ambiția, dăruirea și posibilitățile intelectuale ale cadrelor didactice, sunt convins că 

liceul va ajunge la cotele pe care ni le dorim noi toți pentru învățământul românesc. Consider 

că acest liceu este apreciat de întreaga comunitate pentru calitatea și eficiența activităților 

instructiv-educative.  

Felicitări pentru drumul parcurs! Elevi și profesori, vă doresc succes în toate și creștere 

sub semnul educației de valoare. Învățătura înseamnă muncă, dăruire și împlinire! 

Dan Andrușcă, deputat 
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5. BISERICA  

Liceul  „Vasile Conta”,  două decenii de lumină și bucurie pentru elevi și dascălii lor 

 „Să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui 

Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit” (Romani  12, 2-3). 

În urmă mai mulți ani, prin bunăvoința doamnei profesor Karina Cojocariu, directorul 

acestei instituții de învățământ, am participat pentru întâiași 

dată la evenimentele organizate cu prilejul Zilelor Liceului 

„Vasile Conta” din Târgu Neamț. Mai fusesem martor la 

astfel de evenimente și în alte școli, de aceea nu era o 

experiență inedită pentru mine, dar atmosfera era diferită 

aici. Văzând entuziasmul elevilor, implicarea exemplară a 

dascălilor, mi-am amintit de inspiratele și înțeleptele 

cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel din epistola adresată 

romanilor, cu care am și început aceste gânduri închinate 

aniversării a două decenii de existență a respectabilei 

instituții de învățământ din orașul aflat la poalele vetustei 

Cetăți Neamț. M-am gândit la dumnezeiescul Pavel, cel 

care se pregătea ca el însuși să devină un strălucit rabin, dar 

și pentru inegalabila sa misiune, de lumina popoarele prin 

cuvântul Evangheliei Mântuitorului Hristos. Îndemnul 

adresat romanilor de Apostolul neamurilor este la fel de 

actual și astăzi, căci avem necesară trebuință să ne înnoim 

permanent mintea, ca să putem distinge voia lui Dumnezeu 

de voia noastră, calea Lui de căile umbroase și înghimpoase ale lumii în care trăim, dominate 

din ce în ce mai mult de consumism și indiferentism. Aceeași bucurie, aceeași dăruire, același 

elan tineresc, nu doar ale copiilor, ci și ale corpului profesoral le-am reîntâlnit și în alte 

împrejurări, stare care m-a făcut să reînnoiesc admirația și prețuirea față de această școală, 

reconfirmându-mi că elevii, îndrumați corect și responsabil, pot constitui o veritabilă forță.  

Este bine știut că anii de școală reprezintă, în același timp, o șansă și un risc: oferă o 

oportunitate de sporire intelectuală, profesională, dar „amenință” prin expunerea la 

numeroasele scăderi sau rătăciri ce le pândesc astăzi pe tinerele vlăstare ale neamului 

românesc. Am observat  în toate întâlnirile pe care le-am avut cu elevii Liceului „Vasile Conta” 

că au fost deprinși de iscusiții lor dascăli să folosească perioada studiilor nu doar ca să obțină 

o calificare, ci și spre a-şi consolida credința, în vederea cristalizării drumului către Cer. Să 

caute nu numai perfecționarea intelectuală, ci, cu deosebire, împrietenirea cu Hristos, izvorul 

înțelepciunii. Consider că societatea face prea puțin în direcția aceasta, neinteresându-se 

suficient de modul cum tinerii își clădesc relația cu Dumnezeu. „Fără Mine nu puteți face 

nimic” (Ioan 15, 5), ne spune Domnul tuturor, așadar și elevilor. Putem să muncim, ce-i drept, 

cu mare avânt, dar fără spor; putem agonisi noian de averi, necapitalizând în Cer nimic; putem 

acumula nenumărate cunoștințe, fără să obținem ceva vital mântuirii. Deci, lipsiți de ocrotirea 

şi de purtarea de grijă a Domnului, nu izbutim nimic, adică nimic trebuincios; o viață construită 
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fără Hristos nu are nici un orizont. În tinerii de azi se plămădesc, se edifică medicii, inginerii, 

profesorii, politicienii, artiștii şi toți ceilalți oameni care vor reprezenta temelia societății 

românești de mâine. De aceea ziceam că nu trebuie să ne fie indiferent ce fel de gândire li se 

formează elevilor sau cine le șlefuiește concepția despre lume şi viață. Lăsați doar la voia unui 

învățământ secularizat, ei se pot pierde uşor, atât moral, cât şi intelectual, ori riscă să se 

modeleze în șabloane false, lucrul având consecințe nu tocmai fericite pentru Biserica și 

neamul nostru.  

La Conta nu este așa: conducerea școlii, care a dinamizat în ultimul timp toată 

activitatea instituției, alături de personalul didactic manifestă o crescândă purtare de grijă față 

de elevi, urmând pilda Mântuitorului Hristos, care a arătat o atenție deosebită tinerilor. Dacă 

ne gândim că toate cele trei învieri din morți le-a făcut numai asupra unor persoane tinere (fiica 

lui Iair; fiul văduvei din Nain; prietenul Său, Lazăr), apoi dacă ne amintim că Domnul l-a privit 

cu drag pe tânărul bogat ce i-a adresat arhicunoscuta întrebare: „Ce să fac ca să moștenesc viața 

veșnică?”, ne întărim convingerea că Bunul nostru Izbăvitor le-a acordat tinerilor o considerație 

aparte. Poate de aceea se spune că tinerețea este simbolul vieții veșnice, căci în Împărăția lui 

Dumnezeu toți vom fi cu vârsta precum tinerii. 

Acum, la moment aniversar, le doresc elevilor Liceului „Vasile Conta” să fie mereu 

ocupați în căutarea Adevărului, fără a cădea pradă năbădăioaselor ispite ale contemporaneității: 

nesiguranță, frustrări, relativism moral, secularizare, confuzie, desconsiderarea virtuților 

morale ori tradiționale sub pretextul afirmării omului modern, conflicte între generații, 

corupție, violență. Elevii însetați de cunoaștere își manifestă în mod real entuziasmul tinereții, 

bucuria împlinirii. Dar, printre multele valențe ale gnoseologiei, să nu uite esențialul: să-L 

caute, să-L găsească – pentru cei ce nu au făcut-o până acum – sau să-şi consolideze relația cu 

Dumnezeu, ca o pregustare a fericirii nespuse de a fi părtași la viața de iubire și comuniune a 

Sfintei Treimi, căci „aceasta este viața veșnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 

adevărat și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.” (Ioan 17, 3). Le doresc să se dedice cu toată 

devoțiunea învățăturii, spre a deveni oameni de nădejde. Să nu urmărească, prin perfecționarea 

intelectuală, profesională, numaidecât aspectul material. Deasupra banilor stau bucuria, 

satisfacția de a crea, de a trăi frumos și util pentru semeni, entuziasmul tinereții, privirea curată 

a omului care nu s-a lăsat dominat putere ori orgolii. 

Cade-se a adresa și neobosiților dascăli ai Liceului „Vasile Conta”, precum și 

conducerii acestuia, alese urări și doriri de bine, ca cei ce sunt chemați să sădească în sufletele 

școlarilor sămânța cunoașterii, dragostea de frumos, bine și adevăr.  

Distinși profesori ai Liceului „Vasile Conta” din Târgu Neamț, cei ce slujiți acest 

„jertfelnic” al culturii și educației românești, vă așez lângă inimă cuvintele Sfântului Ioan Gură 

de Aur: „nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul sau sculptorul fac figuri, 

fără viață, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură 

și Dumnezeu”. Vă doresc să aduceți cât  mai multe bucurii lui Dumnezeu și oamenilor prin 

chipurile pline de viață, lumină și bucurie  pe care le modelați în  sufletele școlarilor.      

Arhimandrit, Mihail Daniliuc  
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VIAȚA ȘCOLII ÎN IMAGINI 
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ÎNAPOI ÎN PREZENT. PUTEREA EXEMPLULUI 

„Dacă nu revezi trecutul, nu vezi prezentul și nu prevezi viitorul” 

Iată că povestea noastră se apropie de sfârșit. Revizitarea trecutului a reușit să surprindă, 

apelând la limbajul vizual, treptele transformărilor instituționale, oamenii și proiectele prin care 

au fost construite identitatea și spiritul Liceului „Vasile Conta”. Și pentru că finalurile deschise 

sunt cele mai frumoase, încheiem această carte apelând la puterea exemplului. Dacă prezentul, 

așa cum o demonstrează imaginile următoare, reușește să împlinească moștenirea trecutului, 

lansăm generației următoare o provocare, aceea de a duce mai departe munca noastră, de a trasa 

(de ce nu într-o nouă monografie?!) liniile unui alt prezent, acela în care, cu siguranță, ne vom 

regăsi și noi ca pagină din istoricul instituției noastre de învățământ.  
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Așezăm aici, în spiritul finalului deschis pe care îl aminteam în paginile anterioare, o 

poezie care cântă, în cuvinte sacre, pe urmele lui Marin Sorescu, geneza Liceului „Vasile 

Conta”.  O dedicăm tuturor acelora care prin munca, puterea și inspirația lor au ajutat la clădirea 

acestui templu al educației care se numește astăzi Liceul „Vasile Conta” și, pentru că cei 20 de 

ani de existență reprezintă o sărbătoare a noastră, a tuturor, vă urăm LA MULȚI ANI!    

 

Trebuia să poarte un nume 

după Marin Sorescu 

Liceul „Vasile Conta” n-a existat... 

A existat numai un loc frumos, 

La o margine de târg 

Care își aștepta menirea. 

 

Și, mai ales, au existat niște oameni simpli 

Care au avut o inspirație de geniu, 

Să dea valoare acelui loc, 

Și l-au sfințit și l-au lucrat 

Cu ajutor divin, 

Cu mâna lor, cu mâna mea,  

Cu mâna altora. 

 

Și au ales atunci un staroste 

Care să depună mărturie 

Despre tot ce se va întâmpla azi, 

Dar mai ales mâine, 

Și să fie chezășie  

Că totul va fi pentru toți, 

Pentru ei, pentru mine, 

Pentru alții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au mai existat niște dascăli ca aceia 

Și niște ucenici harnici și silitori 

Și mulți care au urmat, 

La rândul lor, au sfințit acel loc  

Prin truda lor, prin truda mea, 

Prin truda altora. 

 

Iar locul a înflorit 

Și s-a făcut cunoscut în tot ținutul 

Prin tot ce a dobândit, 

Prin tot ce s-a săvârșit 

Cu osteneala lor, cu osteneala mea, 

Cu osteneala altora. 

 

Și totul a fost vegheat 

De patronul filozof 

Care ne-a dat tăria 

Să trecem prin multe încercări, 

Să biruim vremurile potrivnice 

Ca să ajungem aici 

Sau mai sus. 

 

Și pentru că toate acestea 

Trebuiau să poarte un nume, 

Un singur nume, 

Li s-a spus... Liceul „Vasile Conta”! 

 

Ștefan Laiu, clasa a VII-a, Liceul „Vasile 

Conta” Tg. Neamț 
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PREFAȚĂ 

„Cunoașterea există pentru a fi împărtășită."  

(Ralph Waldo Emerson) 

Școala, văzută într-o imagine de ansamblu, este o avere, a noastră, a tuturor. Rolul ei 

este de a forma generații care dau substanță și sens timpului pe care îl trăim, de a valida idealuri 

și de a propune viziuni puse în slujba societății. Povestea acestei instituții de învățământ a 

început acum 20 de ani, în 1997, atunci când o echipă de 

oameni curajoși, tineri, dedicați și-a asumat misiunea sacră de 

a pune piatra de temelie a unui nou templu al educației 

nemțene, transformat astăzi în Liceul „Vasile Conta”.   

Privind în urmă, putem spune că liceul nostru a reușit 

să impună învățământului local o tradiție care se regăsește 

explicitată în sigla instituției. Performanța, profesionalismul, 

ambiția, implicarea au devenit trăsături care astăzi descriu 

idealul în care școala noastră a crezut încă de la început. An de 

an, această școală a crescut în valoare și a căpătat un renume 

care o așază între instituțiile de top din județ. Poate că 20 de ani 

par puțin, însă ei au lăsat în urmă amintiri frumoase elevilor și 

cadrelor didactice care, pe treptele acestei instituții, au pornit pe drumul către succes. Drumul 

acesta a fost și încă rămâne pavat cu multe provocări, dar noi avem acum atât experiența 

necesară, cât și convingerea reușitei. De aceea, ne asumăm toate responsabilitățile care derivă 

de aici.  

Acum 20 de ani am deschis porțile unei școli generale și am evoluat treptat către ceea 

ce reprezintă astăzi Liceul „Vasile Conta”. Această evoluție a adus cu sine noi standarde de 

performanță, a atras creșterea calității și a creativității actului educațional, dar ne-a și stimulat 

în a excela în educație.  

Astăzi, Liceul „Vasile Conta” are o identitate bine conturată la crearea căreia au 

contribuit, în egală măsură, toate generațiile de dascăli pe a căror muncă a fost zidită această 

școală. Avem acum maturitatea, dar și instrumentele necesare pentru a ne trasa, cu luciditate, 

liniile care ne definesc spiritul și locul în cadrul învățământului nemțean.  

Pentru dăruirea, efortul și sacrificiul dumneavoastră, colectivul de redacție al acestei 

cărți aniversare vă mulțumește și vă dedică aceste pagini.  

 

Director, profesor Karina Ingrid Cojocariu  
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ISTORICUL INSTITUȚIEI: CĂUTARE, IDENTITATE, PERSPECTIVE 

Între instituțiile de învățământ din orașul Tîrgu Neamț, Liceul „Vasile Conta” a fost, 

încă de la momentul înființării, asimilat cu tinerețea. Evoluția sa, una spectaculoasă în sine, 

evidențiază atât dorința de a se racorda la nevoile comunității locale și ale pieței muncii, cât și 

nevoia de a-și făuri o identitate proprie. Urmărită cu atenție, această evoluție se supune rigorilor 

unei narațiuni la crearea căreia au contribuit, an de an, dascăli, elevi, părinți și instituții 

partenere. Este o poveste deschisă, al cărei univers este în continuă expansiune, căci 

provocările lumii contemporane forțează întotdeauna o instituție de învățământ să se adapteze 

la specificul unei anumite societăți.  

O privire retrospectivă aduce totdeauna la iveală un sens, căci cei 20 de ani de existență 

a Liceului „Vasile Conta” spun o poveste despre căutări, despre identitate, dar și despre 

perspective. Abia acum, privind în urmă, putem citi în cartea timpului treptele 

transformărilor instituționale prin care a trecut școala noastră și putem puncta momentele 

și oamenii care și-au adus contribuția la consolidarea identității liceului în care și-au definit 

personalitățile elevi, profesori, oameni de mare caracter ale căror nume se regăsesc gravate în 

pietrele de temelie pe care este fondat spiritul școlii noastre care trăiește astăzi și în noi.   

Povestea unei școli nu trebuie spusă, însă, fără a lua în considerare istoria comunității 

din care ea face parte. Miza este, de departe, conturarea identității instituționale a Liceului 

„Vasile Conta” din Tîrgu Neamț. Preluând cuvintele directorului care a condus unitatea de 

învățământ în momentul înființării, doamna profesor Cojocaru Emilia, „la zestrea orașului s-a 

mai adăugat un obiectiv important, această școală” care își serbează acum cei 20 de ani de 

existență, de trudă, de căutare febrilă a unei identități, de implicare în viața comunității, de 

contribuții însemnate aduse la dezvoltarea învățământului nemțean, dar și de soluții alternative 

la oferta educațională de la nivel local. Nu a fost un drum ușor, însă iată-ne ajunși astăzi la o 

distanță suficient de mare care ne permite să refacem puntea dintre ani și să definim ceea ce 

am clădit împreună cei vechi și cei noi. În toți acești ani, școala noastră a reușit să își definească 

propriul drum și propriul loc în interiorul comunității din care face parte, dar și al instituțiilor 

de învățământ din județ, astăzi – stau mărturie multiplele distincții – fiindu-i recunoscute 

meritele aduse de-a lungul timpului la promovarea unui învățământ de calitate.  

Asemenea vechilor palimpseste, pergamente de pe care s-a șters scrierea inițială pentru 

a se putea așeza o nouă scriere, dar pe care se mai văd încă urmele vechiului text, istoricul 

școlii noastre trebuie căutat dincolo de momentul întemeierii, anul 1997. Înființarea Liceului 

„Vasile Conta” este strâns legată de Școala Gimnazială Domnească „Grigore Ghica-Vodă” din 

Tg. Neamț,  instituție cu o vechime de 161 de ani (fosta Școală Domnească din Tg. Neamț), 

locul unde a învățat Vasile Conta, patronul cultural al liceului nostru. Cum, după 1990, Școala 

Gimnazială Domnească „Grigore Ghica-Vodă” își desfășura activitatea educațională în trei 

schimburi, cu efective foarte mari de elevi, pe fondul creșterii natalității în zona Tg. Neamț, 

administrația locală a decis construirea unei noi instituții de învățământ, care să preia din 

efectivele de elevi și cadrele didactice ale Școlii nr. 2. În felul acesta, în anul 1997, se 
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inaugurează noul corp de școală, care se desprinde din Școala Gimnazială Domnească „Grigore 

Ghica-Vodă”, pentru ca, în timp, unitatea nou înființată să capete personalitate juridică.  

La 15 septembrie 1997, își deschidea porțile Școala cu clasele I-VIII nr. 8 „Vasile 

Conta”, situată pe strada Radu Teoharie. Atunci școlii noastre i-au fost repartizați peste 1000 

de elevi de la Școala nr. 2, însoțiți de dascălii lor. Sfințirea clădirii a fost oficiată de un sobor 

de preoți format din: preot Constantin Munteanu, paroh la Biserica „Sf. Gheorghe”, preot Ioan 

Boca, paroh la Biserica „Sf. Nicolae”, preot Nicolae Axentoi, paroh la Poiana-Groși, și preot 

Gheorghe Aparaschivei, paroh la Biserica „Sf. Haralambie”. În semn de prețuire pentru marele 

filosof, dar și pentru a arăta descendența instituțională din Școala nr. 2, acolo unde a învățat 

Vasile Conta, primul consiliu profesoral, din data de 1 septembrie 1997, a aprobat propunerea, 

făcută de către profesorul Ioan Munteanu, ca numele noii școli să fie „Vasile Conta”. 

Denumirea devine oficială prin decizia ISJ Neamț, nr. 1202, din 22 aprilie 1998, care, la art. 1, 

consemnează: „Cu data de 01.09.1997 se înființează în orașul Tîrgu Neamț Școala cu clasele 

I-VIII Nr. 8 «Vasile Conta»”. În acest moment, piatra de temelie a școlii noastre se așterne 

pentru generațiile următoare de elevi, iar data de 15 noiembrie, ziua de naștere a patronului 

cultural al școlii noastre, este sărbătorită, în fiecare an, în cadrul activităților dedicate Zilelor 

liceului.  

Deschiderea oficială a avut loc la 15 septembrie 1997, sub îndrumarea noului director 

al școlii, profesor Emilia Cojocaru, și a directorului adjunct, profesor Vasile Astăcioae. Printre 

invitați s-au numărat inspectorul școlar general, profesor Francisc Gille, primarul orașului, 

inginer Serafim Lungu, consilierii locali Mihail Amzulescu și Constantin Oprișan, directori de 

școli și părinți.  

Câțiva ani mai târziu, datorită dezvoltării sectorului serviciilor și al celui comercial din 

zona Neamțului, s-a impus, ca o prioritate locală, înființarea unor specializări preuniversitare 

adaptate pieței muncii. Prin urmare, în anul școlar 2006-2007, se înființează primele clase de 

liceu ale unității de învățământ, având ca specializare unică, în domeniul serviciilor, „Tehnician 

în activități economice". Atunci se năștea Liceul Economic „Vasile Conta”, primul liceu de 

profil din orașul Tîrgu Neamț. 

Istoricul specializărilor conține povestea sa și relevă încercarea tuturor directorilor 

care au condus destinul acestei școli de a racorda instituția noastră de învățământ la nevoile 

elevilor, comunității locale și pieței muncii. Nevoia de a-și defini o identitate în interiorul 

învățământului nemțean și de a propune alternative la oferta educațională de la nivel local face 

ca în nou întemeiata școală să fie înființate, încă din 1997, clase cu program intensiv franceză 

(pentru învățământ primar), clase cu program intensiv engleză (pentru învățământ gimnazial) 

și clase cu profil sportiv (fotbal și handbal). În perioada 1998-2002, în planul-cadru al Școlii 

cu clasele I-VIII Nr. 8 «Vasile Conta», figurau clase de muzică, profil vocațional: vioară, 

pian, teorie-solfegiu (în cadrul învățământului primar) și clase cu profil arte plastice: pictură, 

modelaj (în cadrul învățământului gimnazial). Pe parcursul perioadei 2000-2006, școala a 

găzduit practica pedagogică a elevelor Seminarului Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva”, 

Agapia, care s-a efectuat în cadrul învățământului primar, printr-un parteneriat metodic între 

cele două instituții.  
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În septembrie 2003, instituția își schimbă numele în Școala cu clasele I-VIII nr. 1, 

moment în care în unitate debutează alternativa educațională „STEP BY STEP”, pentru 

învățământul primar. În anul școlar 2006-2007, sunt asimilate școlii cele două grădinițe din 

oraș, Grădinița cu Program Prelungit nr.1 (ce funcționa cu 13 grupe, totalizând 338 de 

preșcolari, dintre care o grupă cu 27 de preșcolari, în alternativa educațională „Step By Step”) 

și Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 (care includea un număr de 8 grupe și un număr de 

215 preșcolari), care, începând cu anul școlar 2010-2011, se afiliază Școlii Generale nr. 2. În 

anul 2007, sub conducerea directorului Manole Grigore, numele școlii suportă o altă 

modificare: transformarea în Liceul Economic „Vasile Conta”, care se datorează înființării 

claselor liceale, pe filieră tehnologică, cu profilul Servicii și calificarea profesională Tehnician 

în activități economice. În anul școlar 2011-2012, pentru învățământul liceal se aprobă și o 

clasă cu profil Matematică-informatică, pentru care exista autorizare de funcționare 

provizorie încă din 2008. 

În anul școlar 2014-2015, sub conducerea directorului Cojocariu Karina Ingrid, 

moment în care instituția își schimbă titulatura în Liceul „Vasile Conta”, este înființat profilul 

Pedagogic, filiera vocațională, specializarea Învățător-educatoare, element de noutate în cadrul 

învățământului liceal din zonă, care se datorează faptului că nu exista o acoperire a cererii de 

educație în acest domeniu pentru zona Tg. Neamț (comunele Brusturi, Drăgănești, Răucești, 

Țimișești, Pipirig, Păstrăveni, Urecheni, Bălțătești, Petricani, Grumăzești, Crăcăoani și orașul 

Tîrgu Neamț). Sunt atrași elevi care manifestă înclinație către domeniul educațional, dispuși să 

își însușească tainele vocației de dascăl.  

În momentul actual, la 20 de ani de la înființare, școala noastră oferă trei clase cu profil 

Servicii și o clasă cu profil Pedagogic. Totodată, în urma unei analize atente a cerințelor actuale 

de pe piața muncii, dar și din dorința de a diversifica oferta educațională a instituției, școala 

noastră face demersurile necesare pentru a obține autorizarea de funcționare provizorie pentru 

un nou profil, Automatizări, care ar urma să fie înființat începând cu anul școlar 2018-2019. În 

subordinea liceului, se află, încă, Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, situată în strada 

Panazol, nr. 2. 

Această trecere în revistă a istoricului specializărilor evidențiază mai multe elemente 

care definesc specificul ofertei educaționale puse la dispoziția elevilor de școala noastră de-a 

lungul timpului. Constatăm, mai întâi, o diversitate a ofertei educaționale corelate cu nevoia 

școlii de a se defini instituțional. Schimbarea numelui s-a produs ca urmare a nevoii de adaptare 

permanentă la cerințele comunității și ale pieței muncii, din dorința de a atrage elevi buni care 

și-au dorit să performeze în interiorul specializărilor pe care le-a oferit liceul de-a lungul 

timpului. Observăm, apoi, și stabilirea, în timp, a unei identități de nișă, care o situează între 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Tîrgu Neamț. Din 

aceste motive, școala a ținut permanent să propună oferte educaționale viabile la învățământul 

nemțean, lucru evidențiat de abordarea tuturor filierelor și de profilurile lipsite de precedent 

pentru învățământul de la nivel local.   

Efectivele de elevi au cunoscut, la rândul lor, o direcție ascendentă și spun povestea  

dezvoltării instituționale a școlii de-a lungul timpului. Dacă în anul școlar inaugural instituția 
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figura cu 18 clase de învățământ primar și 17 clase de învățământ gimnazial, însumând un 

număr de 880 de elevi, în anul școlar 2000-2001, școala ajunge la 996 de elevi. Anii școlari 

următori prevăd o scădere a numărului de elevi, ajungând, în 2004, la un minim de 618. În anul 

școlar 2006-2007, în urma extinderii instituționale și adăugării grădinițelor cu program 

prelungit, efectivele școlii cresc simțitor, ajungând la 1189 elevi, deși numărul de elevi pe 

ciclurile primar și gimnazial este în continuare în scădere. În 2007-2008, odată cu 

transformarea școlii în liceu, efectivele cresc la 1292, în același raport, însă, cu o creștere 

simțitoare a numărului de elevi din ciclurile primar și gimnazial care va continua și în anii 

următori. Maximul efectivelor este atins în anul școlar 2009-2010, atunci când școala avea în 

grijă un efectiv de 1467 de elevi. Plecarea din subordinea școlii a Grădiniței cu program 

prelungit nr. 2 duce la o scădere a numărului de elevi, care este refăcut rapid, în anii următori, 

prin dezvoltarea și extinderea claselor de învățământ liceal. În prezent, școala funcționează cu 

11 grupe de învățământ preșcolar, 15 clase de învățământ primar, 11 clase de învățământ 

gimnazial și 11 clase de învățământ gimnazial, totalizând 1290 de elevi.    

Personalul școlii a cunoscut, la rândul său, o creștere în concordanță cu dezvoltarea 

instituțională a unității noastre de învățământ. În 1997, anul inaugural, în unitatea noastră de 

învățământ își desfășurau activitatea 86 de angajați din care 66 de cadre didactice (18 

învățători și 48 de profesori), buna funcționare a școlii fiind asigurată de 4 persoane pentru 

personalul didactic auxiliar și 16 persoane pentru personalul nedidactic. Existau atunci 18 

clase la învățământul primar și 17 clase la cel gimnazial. În anul școlar 2016-2017, dezvoltarea 

instituțională face ca în rândul personalului școlii să figureze 118 angajați din care 80 de cadre 

didactice: 23 de educatoare, 14 învățători, 43 de profesori, 18 persoane pentru personalul 

didactic-auxiliar și 20 de persoane pentru personal nedidactic. Efectivele sunt organizate însă 

altfel: 11 grupe la învățământul preșcolar, 14 clase la învățământul primar, 11 clase la 

învățământul gimnazial și 14 clase la învățământul liceal.  

Investițiile realizate de-a lungul timpului în infrastructura școlii arată o permanentă 

adaptare a școlii la creșterea numărului de elevi, dotarea școlii cu cabinete moderne, dar și o 

luptă pentru a atrage fonduri care să susțină dezvoltarea bazei școlare. În anul înființării, 

suprafața funcțională a școlii era de 31.912 demp2, aceasta dispunând de următoarea structură 

modulară: un corp format din 23 de săli de clasă, trei laboratoare (chimie, fizică, biologie), un 

cabinet de informatică, cancelarie, bibliotecă, spații administrative, spații utilitare, un corp 

format  din sală de sport și vestiare, sală de festivități, ateliere pentru educație tehnologică, 

atelier de modelaj, cabinet medical, săli de muzică și o centrală termică.  

Fundamentale, în dezvoltarea școlii, au fost investițiile realizate de instituțiile 

în subordinea cărora instituția noastră se află: Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul 

Județean Neamț, Consiliul Județean Neamț, Consiliul Local, Primăria Orașului Tîrgu Neamț, 

Clubul Copiilor, Protopopiatul Tîrgu Neamț, Poliția de proximitate, Casa Culturii „Ion 

Creangă” și agenții economici de la nivel local care au pus baza lor materială la dispoziția 

elevilor noștri în perioada de practică sau cu care au fost încheiate parteneriate în vederea 

desfășurării a diverse activități extrașcolare: Asociația „Pro democrația”, CITO, Fundația 

„Omenia”, „SuperCoop” Tîrgu Neamț, SC Ellmar COM SRL, SC Arianis Prod. Com. SRL, 
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SC Panamarom SRL, SC Zaharescu Construcții SRL și SC Elnius SRL. Un loc aparte, în cadrul 

dezvoltării instituționale a școlii noastre, îl ocupă Asociația „Pro Parentes” (Asociația 

părinților elevilor din școala noastră), înființată în anul 2008, care a sprijinit de-a lungul 

timpului activitățile organizate de școala noastră și care s-a implicat activ în toate proiectele 

desfășurate la nivelul școlii, susținând inițiativele cadrelor didactice în ceea ce privește 

organizarea de activități cu caracter educativ: Gala olimpicilor, Simpozionul „ARS 

OECONOMICA”, Zilele liceului sau Balul bobocilor. Un alt compartiment care a definit, 

încă de la început, activitatea instituțională a Liceului „Vasile Conta” este Biblioteca 

școlii. Începând cu anul 2015, biblioteca intră într-un proiect de modernizare, sala fiind 

dotată cu videoproiector, tablă interactivă, calculatoare și pupitre și scaune noi, 

transformându-se, între timp, într-un adevărat centru de informare atât pentru elevi, cât 

și pentru profesori. În momentul actual, biblioteca dispune de un număr de 13.221 

volume, numărul constant de cititori fiind de aproximativ 600 de elevi din toate ciclurile 

școlare – primar, gimnazial și liceal. 

Astăzi, Liceul „Vasile Conta” are deja o identitate bine conturată. Mărturie îi stau nu 

doar denumirea instituțională (legată de numele filosofului, patron al școlii, serbat în fiecare an 

în luna noiembrie, în cadrul Zilelor liceului), locația (strada Radu Teoharie), sigla, imnul, 

revista școlii („Contează!”), pagina web, Gala olimpicilor, Asociația „Pro Parentes”, ci și oferta 

educațională diversă care cuprinde, alături de profilurile Economic și Pedagogic ce definesc 

învățământul liceal, clase gimnaziale, primare, inclusiv grupe de preșcolari. În felul în care e 

construită, școala este gândită ca un tot, semn că cei care au condus și conduc destinul școlii 

și-au proiectat strategia educațională pe termen lung pentru a oferi elevilor o continuitate atât 

de necesară în condițiile învățământului contemporan. Să nu uităm însă de un spirit al școlii, 

la fel de important între elementele identitare, căci școlii noastre i se recunoaște meritul de a fi 

o instituție de top în învățământul nemțean, care e produs și continuă să îndrume elevi buni și 

foarte buni, înzestrați nu doar cu o bună pregătire teoretică, ci și cu una practică. O confirmă 

nu doar numărul mare de elevi premiați la fazele naționale ale olimpiadelor școlare, ci și 

numărul mare de activități extrașcolare în care sunt implicați elevii noștri, fie că este vorba 

despre proiecte educaționale: Simpozionul „ARS OECONOMICA”, Simpozionul 

„Anticomunism și represiune comunistă. 1945-1989”, parteneriate, activități de voluntariat sau 

simple, dar atât de emoționante, activități dedicate diverselor evenimente serbate de instituțiile 

școlare din întreaga țară. Toate elementele invocate mai devreme vor fi atent discutate în 

paginile următoare ale acestei cărți aniversare pe care intenționăm să le lăsăm moștenire celor 

care vor veni în urma noastră.  

                                                                                                     Profesor, Fărmuș Ioan 
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Cine suntem? 

 

Căutătorii unei căi ce conduce nu numai spre adevăr, ci şi spre performanță. 

Oamenii născuți din metafora timpului, din numerele infinitului, din rațiunea istoriei, 

din inima universului. 

Nucleul unei lumi în care domină binele. 

Treptele spre o lume a împlinirii. 

Aducătorii de echilibru şi pace. 

Țara unde visurile se nasc din nevoia de perfecțiune. 

Iubitorii  de perfecțiune, nou, frumos. 
 

Prietenii cifrelor şi literelor. 

Exploratorii sufletelor. 
 

Noutatea și diversitatea ideilor reformatoare. 

Oaza de lumină și speranță. 

Inima acestei școli care vibrează în fiecare clipă. 
        

Altfel spus: Contați pe noi! 

 

Profesor, Daniela Cristea 
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UN ORAȘ, O VIAȚĂ, O ȘCOALĂ 

Capitolul acesta este dedicat oamenilor care au condus destinul școlii noastre de-a 

lungul timpului, echipelor manageriale care au fondat și au perpetuat acel spirit al școlii care 

ființează și astăzi. Datorită activității lor manageriale, calităților de lideri, Liceul „Vasile 

Conta” are astăzi identitatea bine definită. Ei sunt aceia care și-au asumat atunci riscuri, dar 

care au intuit nevoi educaționale și au proiectat strategii educative datorită cărora școala noastră 

este astăzi o instituție complexă, multicompatimentată, un întreg care pune alături învățământul 

preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Mărturiile lăsate de dumnealor sunt dovada înțelepciunii 

și a curajului de a lua decizii care au influențat decisiv identitatea pe care o are astăzi liceul. 

Poveștile sunt despre începuturi, despre pariuri făcute cu învățământul nemțean (evident 

câștigate!), despre echipe care s-au dedicat școlii, lăsând deoparte (oare de câte ori?!) griji, 

necazuri, probleme personale sau familiale.  

Însă directorii școlii noastre nu au fost niciodată singuri. Întotdeauna au fost făcut parte 

din echipe manageriale, împreună cu directori adjuncți alături de care au implementat 

programe educative, au dezvoltat parteneriate, au propus oferte educaționale care să satisfacă 

nevoile educabililor de-a lungul timpului. De aceea, putem considera astăzi cuvintele lor 

documente vii care stau mărturie despre acel spirit care dă identitate școlii noastre. O trecere a 

acestor oameni (da, înainte de toate, sunt oameni!) spune povestea unor destine care și-au pus 

rațiunea și pasiunea în slujba școlii și care și-au identificat activitatea profesională și (de ce nu, 

personală?!) cu cea a școlii pe care au condus-o.  La momentul inaugural, echipa managerială 

a fost asigurată către directorul noii instituții școlare, profesor Emilia Cojocaru, alături de 

directorul adjunct, profesor Vasile Astăcioae. Din 1999, noul director adjunct devine profesorul 

Traian Cosma, iar, din 2002 și până în 2012, director adjunct a fost doamna profesor Eugenia 

Tiugea. Din anul 2006, director este numit profesorul Grigore Manole, sub conducerea căruia, 

de la 1 septembrie 2007, școala devenea Liceul Economic „Vasile Conta”. Din anul 2008, liceul 

are un nou director, profesor Anișoara Ioniche. Din 2012 conducerea este asigurată de o nouă 

echipă managerială, director, profesor Karina Ingrid Cojocariu, și director adjunct, profesor 

Constantin Popa. Din 1 septembrie 2013 se înființează al doilea post de director adjunct, ocupat 

de profesor Nuțu Gheorghe Ghiocel. În 2014-2015, directori adjuncți sunt numiți profesorii 

Bălan Emanuel și Agapie Luminița, al cărei loc va fi luat, în anul școlar 2017-2018, de către 

Țărnă Alina. Dar, întrucât cuvântul lor este mai prețios decât orice prezentare, le dăm, în 

paginile următoare, ocazia de a-și spune povestea.     

Deschiderea oficială, dar și  festivitatea de inaugurare a școlii și de deschidere a 

primului an școlar au avut loc la data de 15 septembrie 1997, sub îndrumarea primului director 

al școlii, profesor Emilia Cojocaru, și a directorului adjunct, profesor Vasile Astacioae. Printre 

invitați s-au numărat inspectorul școlar general, profesor Francisc Gille, primarul orașului, 

inginer Serafim Lungu, directori de școli și părinți. Cuvântul doamnei director Emilia Cojocaru 

reușește să transmită emoțiile unui început de drum și să puncteze momentul realizării unui vis 

(cu ce sacrificii!).  
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„Mulțumim celor care au răspuns invitației noastre și sunt alături de noi la această 

sărbătoare a învățământului din Târgu-Neamț. Inimile elevilor, părinților și cadrelor didactice 

bat cu putere la fiecare 15 septembrie, dar emoțiile sunt mult mai mari astăzi, când pășim cu 

toții într-o școală nouă. E un moment deosebit, pe care îl așteptăm cu toții de 7 ani! Iată că 

astăzi visul s-a împlinit, iar școala ne primește în cele 24 de săli de clasă, 3 laboratoare și, în 

curând, sala de sport, atelierele și sala de festivități. 

Tot ce vă înconjoară, dragi elevi, este rezultatul eforturilor depuse în acești ani la 

Inspectoratul Școlar (investiția depășește un miliard de lei), pentru ca voi să aveți un local nou 

de școală, suficient spațiu și toate condițiile pentru activitatea voastră zilnică. Mulțumim pe 

această cale celor care s-au preocupat de finalizarea lucrărilor și dotarea acestei unități de 

învățământ. În continuare, dorim o bună colaborare și sprijinul autorităților locale, deoarece 

la zestrea orașului s-a mai adăugat un obiectiv important, această școală, în care vor fi 

școlarizați peste 1000 de elevi. 

Cadrele didactice și tot personalul școlii vă așteaptă cu elanul caracteristic și cu 

dorința de a vă educa. Urmează ca voi să faceți un bun renume acestei școli pentru a ne mândri 

cu rezultatele muncii voastre. Omul este rezultatul educației pe care o primește, de aceea, pe 

lângă noi, cadrele didactice, părinții au un rol deosebit în formarea și orientarea copiilor, 

pentru ca sămânța aruncată acum în grădina cunoașterii să înflorească peste ani. Copiii sunt 

investiția cea mai de preț, comportamentul și rezultatele lor ne prezintă pe noi, cei ce ostenim 

la formarea lor. De aceea, este necesar sprijinul moral și material al dumneavoastră, al 

părinților, pentru ca ceea ce s-a realizat să fie îmbunătățit și păstrat, pentru ca elevii să aibă 

condiții foarte bune de studiu. Ne dorim o bună colaborare între părinți și profesori, relații 

interumane principiale și o ambianță plăcută, pentru ca noi toți să ne simțim bine. 

La început de an școlar și la intrarea în acest frumos local de școală, unde noi am pus 

câte ceva din căldura sufletelor noastre de dascăli, vă dorim un sincer «Bun venit!», succese 

deosebite, sănătate și multă putere de muncă.” 

(Material pregătit cu ajutorul informațiilor oferite de studiul Cartea școlii. Școala nr. 8, cu clasele I-IX 

„Vasile Conta”, Târgu-Neamț, 2001. Comitetul de redacție al cărții este reprezentat de prof. Cojocaru Emilia, 

prof. Cosma Traian, înv. Constantin Corduș. Scriere cu caracter monografic, studiul ne-a oferit informații 

referitoare la înființarea școlii, cuvântul directorului, organizarea pe compartimente, personalul și colectivele 

instituției și rezultatele obținute de elevi în primii trei ani școlari. Considerăm monografia de un real ajutor și le 

mulțumim predecesorilor noștri pentru informațiile care se regăsesc și în această carte.)  

Prezentăm, în paginile care urmează, cuvintele tuturor directorilor școlii, lăsându-le 

acestora sarcina de a trasa treptele evoluției instituției noastre de învățământ. Cele patru repere, 

Emilia Cojocaru, Manole Grigore, Anișoara Ioniche și Karina Ingrid Cojocariu, marchează nu 

doar niște etape din evoluția școlii, ci și punctele de cotitură ale unei viziuni asupra rolului 

care-i revine unei instituții de învățământ.  Pentru momentul prezent, am ales să prezentăm 

două dintre profilurile care definesc Liceul „Vasile Conta”, ajutându-ne de materialele 

concepute de profesorii Pintilie Radu-Mihail și Bălțătescu Marinela.  
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,,Cele  mai  frumoase  zile  din  viața  noastră  sunt acelea pe care le îngropăm în cripta  amintirilor.’’ 

(Vasile Conta) 

Sunt profesor de biologie, cu o vechime în învățământ de 33 de ani, din care 20 în 

această unitate școlară, iar între anii 1997-2005 am fost director. La 15 septembrie 1997 am 

început să  scriem o nouă carte, Școala nr.8 „Vasile Conta” Tîrgu Neamț. 

… Să-ți  începi activitatea într-o școală nouă, să fii tu cel care hotărăște cum va fi 

mobilierul, ce material didactic se va folosi, ce destinație vor avea sălile, cum va fi prima zi de 

școală pentru cei peste o mie de elevi ți se poate întâmpla doar 

o dată în viață! Mie mi s-a întâmplat, fiind la vremea aceea 

directorul acestei școli. Alături de mine, un întreg colectiv de 

curajoși care au optat să vină într-o școală nouă, chiar dacă 

renunțau la o școală de tradiție. Astfel, împreună am scris 

primele file ale acestei cărți. Am trăit împreună bucuria 

începutului, greu, dar sigur, am trăit bucuria urcării treaptă cu 

treaptă pe scara succesului și a afirmării între școlile de elită ale 

județului, apoi ne-am bucurat alături de generațiile de 

absolvenți, care  au dus numele școlii mai departe. Nu am lăsat 

ca timpul să treacă peste noi, ci noi am luat-o puțin înaintea 

timpului și am dorit să facem mereu mai mult. Dovadă este 

faptul că am luptat, și nu e prea mult spus, să avem clase speciale 

de muzică, de arte plastice, de sport, care au pregătit elevii cu 

aptitudini în aceste domenii. Eram cu toții dornici să facem din 

școala noastră cea mai bună școală din oraș… și am reușit! 

Rezultatele au fost mereu pe măsura eforturilor noastre și ale elevilor, dar continuitatea 

în această unitate școlară a fost dată de noi, dascălii, cei care am făcut față și schimbărilor și 

trecerii timpului, dar și modificării statutului de la școală gimnazială la liceu.   

În cei 20 de ani, am împletit activitatea de manager cu cea de cadru didactic și diriginte. 

După cei opt ani în care am fost director, au urmat trei generații de elevi pe care le-am îndrumat 

ca diriginte, copii de a căror rezultate acum mă bucur din plin și pe care deseori i-am numit 

copiii mei; primii deja au terminat studiile, unii s-au căsătorit, cei din a doua generație sunt 

studenți în anul I, iar ultimii (generația 2017) sunt liceeni în clasa a IX-a. Acum trăiesc un nou 

început cu o nouă generație, bobocei în clasa a V-a. Consider că cel mai bine mă simt în 

mijlocul elevilor, predând BIOLOGIA, trăind alături de elevi curiozitatea începutului, dar și 

culegând roadele progresului și ale performanței. E locul în care a trebuit să zâmbesc, să 

mângâi, poate să dojenesc, să mă emoționez alături de ei, elevii mei. 

Privind în urmă cu 20 de ani, nu pot să nu fiu mândră de ce s-a realizat, de colectivul 

din care fac parte, de reușitele noastre și ale elevilor noștri și de ceea ce rămâne scris de noi și 

despre noi  în cartea Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț. 

20 octombrie 2017                                                              Profesor, Emilia Cojocaru 
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„Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală” (Albert Einstein) 

Anul acesta, are loc, la început de noiembrie, aniversarea a două decenii de existență a 

liceului nostru. Unitatea școlară a furnizat un mediu de viață curat și sănătos, profesori și 

învățători minunați, dăruiți profesiei lor. Școala noastră a furnizat educație de calitate, nu prin 

numărul mare de elevi, ci prin munca prestată, profesionalismul cu 

care fiecare cadru didactic își desfășoară activitatea și, evident, 

deschiderea elevilor către nou, către educație. Noi nu-i educăm pe 

copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea 

lor. Noi îi învățăm să se adapteze.  

Școala noastră, prin slujitorii săi, și-a urmat crezul: a 

asigurat elevilor care i-au trecut pragul o pregătire solidă pentru 

ceea ce urmau să devină în viață. Școala a avut preocupări care au 

favorizat inițiativa, competiția de natură să stimuleze energiile 

intelectuale. Pentru ceea ce suntem, astăzi, ca școală, este meritul 

învățătorilor și profesorilor, care s-au străduit să modeleze 

caractere, dându-le învățătura. Le-am dăruit învățătura din inima noastră și nu din manuale 

reci. De aceea, slujitorilor acestei școli li se cuvin recunoștința și considerațiile celor la a căror 

educare au contribuit, precum și prețuirea comunității.  

Cum ar fi viața fără școală? Viața ar fi săracă, limitată, lipsită de orizont. La școală 

descoperim lumea și ne descoperim pe noi înșine. Aici ne formăm și ne dezvoltăm limbajul și 

scrisul, cele două arme specifice omului, fără de care nu putem comunica, nu putem învăța, nu 

putem gândi. La ziua școlii noastre să ne gândim la dascălii noștri, acești slujitori ai luminii, ai 

omului, și să le mulțumim cu adâncă recunoștință. La 20 de ani de la înființare, Liceul ,,Vasile 

Conta” este tânăr și dinamic și serbează pe toți cei a căror viață s-a împletit cu destinul său, 

dascăli din trecutul și prezentul acestei școli, elevi de toate vârstele și prieteni de pretutindeni. 

Valoarea școlii noastre rezultă din fericita reuniune, în aceeași aventură a cunoașterii, a unor 

oameni valoroși, dascăli și elevi. Relația lor definește existența instituției de învățământ, iar 

timpul adaugă alte ingrediente necesare, confirmând, rafinând, garantând performanța și 

calitatea acestei școli. Pentru liceul nostru, scurgerea timpului a adus, necontenit, provocări și 

oportunități. Istoria școlii noastre stă sub semnul permanentei reinventări, a neîncetatei căutări 

în drumul către mai bine, a descoperirilor individuale, dar și a potențialului colectiv. 

Fie ca prețuirea arătată școlii să-și valorifice cât mai grabnic rezultatele, răsfrângându-

se asupra noastră, a tuturor, prin ridicarea calității actului educativ. Doresc ca în anii care 

urmează, următorii 10-20 și așa mai departe, să fie ani în care Liceul ,,Vasile Conta” să rămână 

o unitate de elită, iar, prin prestația pe care o oferă în educarea și dezvoltarea copiilor, să 

prospere în interesul elevilor și al părinților acestora.  

Am găsit o școală, am lăsat un liceu! La mulți ani, VASILE CONTA!  

Profesor, Grigore Manole 
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Ceas aniversar pentru actualii și foștii elevi și profesori ai Liceului  Economic 

,,Vasile Conta”, ai Liceului Tehnologic ,,Vasile Conta”, ai Liceului ,,Vasile Conta” 

Este o mare sărbătoare, este o cifră care trezește emoții. Am condus această școală în 

perioada 2008-2012 cu un singur gând: cum să fac să le fie elevilor mai bine. Viața ne rezervă 

suficiente ocazii să ne întrebăm ce este esențial, să învățăm să facem ordine, să nu căutăm 

fericirea acolo unde nu există. Chiar dacă în viață ne împiedicăm și ne rănim, trebuie să ne 

ridicăm și să avansăm spre o bucurie liberă, să progresăm până la ultima suflare. Trebuie să ne 

ușurăm  sufletul, ori de câte ori avem ocazia, să revenim la acel 

spirit al copilăriei, acea inocență pe care înțelepții nu o pierd 

niciodată. Nu trebuie să regretăm trecutul, ci să luăm pur și 

simplu cunoștință de greșelile noastre și să încercăm să învățăm 

din ele. Fiecare director, prin trăsăturile lui de personalitate, 

conduce școala cu motivarea, satisfacția și încrederea că toate 

deciziile pe care le ia sunt în folosul elevilor și al dascălilor. La 

ceas aniversar, trebuie să abandonăm neliniști grele, pachete de 

amărăciune și de resentimente, să devenim ceea ce suntem meniți 

a deveni, să privim orizontul care se luminează clipă de clipă. O 

unitate de învățământ este o afacere din care nu ies bani, ci 

oameni bine pregătiți pentru piața muncii. Îndemnul  meu, în 

calitate de părinte, de profesor, de director, este să prețuiți școala 

pentru a prețui educația pe care sunteți dispuși să o primiți.  

Sunt profesor de contabilitate din 1997, iar din 2008 profesor titular, pe catedra de 

Discipline tehnice/economice la Liceul Economic „Vasile Conta”. În perioada 2008-2012, ca 

director, am implementat câteva proiecte de mare impact pentru dezvoltarea instituțională a 

școlii: (1) Proiectul „Parteneriat pentru educație! Granturi pentru școli în dificultate!”, finanțat 

de Fundația Soros România prin programul Fondul de urgență  implementat de Centrul 

Educația 2000+, derulat în Liceul Economic „Vasile Conta”, în perioada 1 martie 2011 – 30 

decembrie 2012, sub denumirea „Hai la școală după școală”, (2) Proiectul internațional „Lada 

de zestre”, septembrie 2008-iunie 2009, un parteneriat între Liceul Economic „Vasile Conta” 

din România și Grădinița  Muengenstad din Danemarca, (3) Proiectul Liceul „Vasile Conta” – 

„Peace  Corps  Romania  2010”, un program american  de voluntariat condus de Guvernul 

Statelor Unite ale Americii și o agenție guvernamentală cu același nume. Am organizat  

Simpozionul interregional, la acel moment, „Ars Oeconomica”, ediția  I,  6-7 iunie  2011, 

Simpozionul  internațional „Bucuria de a fi copil”, 5 iunie 2010, ediția a II-a și Simpozionul  

Național „Și noi avem drepturi”, ediția I, 30 mai 2009. Am organizat prima ediție a competiției 

„Bussines plan” și  „Târgul firmelor de exercițiu”, 2009-2010. Am implementat programele 

„Junior Achievement  România”, în perioada 2011-2012, pentru modulele „Simularea 

economică pe computer” și „Noi în Europa”.  

Toate aceste proiecte și concursuri nu le puteam realiza fără sprijinul colegilor și al 

elevilor, cărora, pe această cale, le mulțumesc! La mulți ani, VASILE CONTA! 

Profesor, Ioniche Anișoara 
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Înființarea Liceului Economic „Vasile Conta” 

„În fiecare ființă vie, evoluțiunea complexivă rezultă mai cu seamă din echilibrul și lupta forțelor 

interne, adică a acelor forțe care se nasc din interiorul forțelor ce evoluează" (Vasile Conta) 

Liceul „Vasile Conta” a fost înființat, cu 20 ani în urmă, pe structura Școlii cu clasele 

I-VIII Nr. 1 din Tg. Neamț, desprinsă în 1997, din fosta Școală nr. 2, continuatoare, la rândul 

ei, a fostei Școli Domnești (înființată în 1852), unde a învățat Vasile Conta, viitoare 

personalitate a vieții culturale românești. Datorită dezvoltării sectorului serviciilor și al celui 

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

preuniversitare adaptate pieței muncii.  

Astfel, la întrunirea Consiliului de Administrație a Școlii nr. 1 din 7 decembrie 2006, 

profesorul Grigore Manole, director și președinte al CA, îi informează pe membrii consiliului 

că ISJ Neamț a înaintat o propunere conform căreia „Școala nr.1 să devină Liceu Economic”. 

Dl profesor Astăcioae Vasile, membru al CA, a menționat că „este de acord cu propunerea ISJ 

Neamț de a înființa Liceul Economic”, precizând că „trebuie completată baza didactico-

materială necesară unei bune desfășurări a procesului instructiv-educativ”. Dna Marian 

Mihaela, președintele comitetului de părinți, a propus obținerea unei „finanțări 

corespunzătoare” pentru „achiziționarea materialelor didactice”. Dl director informează 

membrii CA că repartiția elevilor în sălile de clasă se va face „fără a se renunța la laboratoare”. 

Dl Decebal Arnăutu, primarul orașului Tg Neamț, „este de acord cu transformarea Școlii nr. 1 

în Liceu Economic și promite 150.000 de lei ca punct de plecare pentru dotarea minimă” a 

viitorului liceu. Directorul Școlii nr. 1 cere aprobarea membrilor C.A. pentru transformarea 

școlii nr.1 în Liceu Economic. Toți membrii sunt de acord: președintele CA, prof. Grigore 

Manole, prof. Cristea Daniela, prof. Popa Constantin, prof. Astăcioae Vasile, prof. Țârdea Dan, 

prof. Balaban Ioan, prof. Balaban Maria, prof. Tiugea Eugenia, Marian Mihaela.  

În anul școlar 2007-2008 se înființează primele clase ale unității de învățământ liceal, 

având ca specializare unică, din domeniul serviciilor, „Tehnician în activități economice”. 

Liceul Tehnologic „Vasile Conta” din orașul Tg. Neamț a primit autorizarea de funcționare 

provizorie prin ordinul MECT nr. 952/04.05.2007. Oferta educațională a liceului este gândită 

a fi în măsură să formeze tineri cu înaltă ținută morală, toleranți, cu respect față de valorile 

democrației, cu spirit antreprenorial dezvoltat, cu abilități și aptitudini care să le asigure 

succesul social și profesional. De asemenea, urmărește ca absolventul de liceu să fie capabil 

să-și continue studiile într-o instituție de învățământ superior adecvată capacităților și 

aspirațiilor lui personale sau integrării pe piața muncii. Astfel, se oferă șansa fiecăruia de a se 

integra activ și responsabil într-o societate aflată în continuă schimbare, de a fi competitiv din 

punct de vedere profesional și social, în conformitate cu statutul de cetățean european. 

Specializarea „Tehnician în activități economice” dezvoltă elevilor abilități și aptitudini 

specifice, precum: identificarea celor mai bune surse de finanțare pentru desfășurarea 

activității, utilizarea bilanțului contabil pentru informarea, analiza și previzionarea activităților 

prin calculul principalilor indicatori economico-financiari, identificarea oportunităților de 

piață, verificarea bunurilor din punct de vedere al integrității, identificarea caracteristicilor 
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mărfurilor, prezentarea ofertei de prețuri, stabilirea cantităților disponibile, încadrarea în 

termenele solicitate pentru livrare și transport, respectarea condițiilor de livrare, transport, 

ambalare, promovare, realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor și cerințelor 

consumatorilor. De asemenea, elevilor li se dezvoltă și unele competențe-cheie care sunt 

deosebit de importante la locul de muncă: competențe de comunicare, de utilizare a softurilor 

specifice, îmbunătățirea calității la locul de muncă. Locurile de muncă posibile pentru care pot 

opta elevii care absolvă Liceul „Vasile Conta”, profil Economic sunt funcționar în activități 

comerciale, administrative și prețuri, funcționar economic, inspector taxe si impozite, operator 

devize, calculator preț cost casier, referent, agent de asigurare, agent comercial. 

 „În urmă cu 5 ani am ajuns la Liceul «Vasile Conta» dintr-o simplă întâmplare, însă, 

în timp, mi-am dat seama că a fost unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat. Pot 

spune acum că nimic nu a fost întâmplător, întrucât am avut parte de foarte multe activități 

extrem de frumoase, pe care nu le voi putea uita vreodată. De-a lungul celor 4 ani, am cunoscut 

profesori dedicați, adevărate modele, de la care am învățat multe lucruri și, astfel, am ajuns la 

performanță, participarea la etapa națională a Olimpiadei de Discipline Economice. Cred că 

una dintre cele mai importante și profunde lucruri îl reprezintă faptul că a fi elev la Conta 

înseamnă, în primul rând, o șansă de a te cunoaște și de a-ți dezvolta abilitățile necesare 

atingerii succesului în carieră, dar și în viață. Tot aici am învățat să lupt pentru visurile mele, 

iar de fiecare dată când am întâlnit obstacole, domnii profesori au fost mereu acolo pentru a 

mă susține și pe această cale vreau să le mulțumesc din tot sufletul. Cu alte cuvinte, acesta este 

locul în care m-am format ca om și care mi-a stimulat în permanență dorința de a-mi depăși 

limitele. Așadar, pentru mine liceul chiar CONTeAză, pentru că doar într-un astfel de mediu 

poți deveni un om de valoare.” 

Manolache Mădălina, absolventă a Liceului „Vasile Conta”, promoția 2017  

„Liceul «Vasile Conta» este locul unde m-am dezvoltat de la un copil firav, care pășea 

timid în clasa a IX-a, la un om matur care a ieșit din clasa a XII-a plin de speranță și privind 

spre viitor cu încredere. Au fost cei mai frumoși patru ani din viața mea și, dacă mi s-ar oferi 

ocazia, i-aș retrăi fără a regreta o secundă. Aici este locul unde am învățat de la profesori cu o 

dedicare totală pentru elevi, profesori care se străduiesc să facă un viitor frumos fiecărui elev 

care trece prin ,,mâna” lor. Ce am învățat în acești ani? Ei bine, am studiat atât disciplinele 

economice, cât și disciplinele din trunchiul comun, dar foarte important este că am învățat să 

lupt pentru ceea ce îmi doresc, indiferent cât de departe este realizarea acelui vis. Acum, 

realizez că nu se mai poate lega între profesor-student sau între student-student aceeași legătură 

care s-a legat în liceu între profesori și elevi... în liceu ne-am legat prieteniile pentru toată viața. 

Pentru mine, liceul a fost perioada în care m-am dezvoltat ca om și MULȚUMESC pentru asta 

domnului diriginte, profesorului Pintilie Radu-Mihail, și tuturor celorlalți profesori care s-au 

implicat în creșterea mea. Deja îmi este dor de atmosfera de la ore și din restul timpului petrecut 

alături de persoane dragi în cadrul liceului. LA MULȚI ANI, VASILE CONTA, la cât mai 

multe realizări și proiecte câștigate!” 

Mihăilă Ionela, absolventă a Liceului „Vasile Conta”, promoția 2017 

Profesor, Radu Mihail Pintilie  
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Profilul Pedagogic – vocația performanței sau performanța vocației 

Dacă vrem să cunoaștem realitatea, dacă vrem să construim un sistem național de cunoștințe, trebuie să 

punem la baza lui datele existenței reale, pentru a distinge între lumea reală și lumea iluzorie”  

(Vasile Conta) 

Liceul „Vasile Conta” a înființat, în anul școlar 2014-2015, profilul Pedagogic, 

calificarea  învățător/educatoare, devenind astfel singura instituție de învățământ din zonă care 

oferă o formare inițială inovativă și performantă pentru meseria de profesor. Valorile 

promovate de acest profil, flexibilitatea, spiritul metodic, deschiderea spre schimbare, cizelează 

personalitatea elevilor într-un mod inconfundabil pentru cariera lor viitoare.  

Motivația opțiunii pentru un astfel de profil ține de trebuința apropierii de copii, de a 

împărtăși din experiența proprie, de a șlefui caractere aflate într-un continuu proces de 

devenire. Curricula propusă de calificarea învățător-educatoare e o îmbinare generoasă și 

inspirată, de exercițiu teoretic (reprezentat de disciplinele de specialitate) și de exercițiu practic 

(ilustrat de lecțiile demonstrative susținute în școlile de aplicație ale Liceului „Vasile Conta”). 

Argumentul decisiv pentru eficiența existenței unui asemenea profil ține de necesitatea formării 

unei personalități complexe: cea de dascăl, o meserie deloc ușoară, o meserie-provocare pentru 

care nu este suficientă o facultate de profil sau un modul pedagogic, dacă se dorește atingerea 

unor standarde de excepție. Felul în care elevii reușesc să evolueze demonstrativ în fața copiilor 

din învățământul preșcolar și primar oglindește temeinicia cunoștințelor asimilate, modul în 

care au știut să le „altoiască” pe propria structură de personalitate. 

Am certitudinea că integrarea absolvenților acestui profil pe piața muncii va reprezenta 

o infuzie creativă de școală făcută altfel, în spiritul stimulării la superlativ a potențialului 

fiecărui elev. Și, pentru că în anul acesta școlar vom avea prima promoție de absolvenți, le dau  

elevilor din clasa a XII-a  ocazia să fie vocea relevantă a acestui profil:  

„Acest profil m-a pregătit nu numai pentru statutul de viitor dascăl, ci și pentru cel de 

viitor părinte, întrucât am învățat ce metode și tehnici să abordez astfel încât copiii să 

dobândească informații, iar procesul instructiv-educativ să fie optim”. (Vasilica Trofin) 

„Acești ani de liceu în care am urmat profilul pedagogic m-au ajutat să mă descopăr pe 

mine, să-mi dezvolt inclinația spre disciplinele pedagogice și psihologice.” (Narcisa Marian) 

„Învățând la acest profil am reușit să capăt încredere în mine, am învățat să lucrez cu 

copiii, să le transmit cunoștințele necesare și, cel mai important lucru, am reușit să-mi pun în 

evidența atuurile”. (Gabriela Ionică)  

„De-a lungul acestor ani, am reușit să-mi conturez o altă viziune asupra a tot ce 

înseamnă viața unui copil și strategiile care îl ajută pe acesta să devină o persoană mai bună. 

Consider că, fără acest profil, bazele mele ca viitor cadru didactic nu ar fi fost la fel de solide 

și bine definite”. (Bianca Aştefăniei) 

 Profesor de discipline pedagogice și psihologice, Elena-Marinela Bălţătescu  
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Puțini dintre noi știu că la temelia acestei școli se află o tragedie, un sacrificiu uman, viața unui copil. 

Prezentăm aici cuvintele mamei, colega noastră, Irina Lucia.  

Gânduri... 

Au trecut anii... 27 la număr, de când nu mai este lângă mine Lucian. Avea 9 ani, 3 luni 

și 2 zile când a plecat pe drumul fără de întoarcere.  

Știți legenda meșterului Manole? Unele lucruri se 

întâmplă pentru că așa trebuie. Așa a fost să fie. Sufletul 

copilului meu se află la temelia acestei școli. Într-un 

accident stupid, băiatul meu scump, și-a pierdut viața. A 

fost jertfa acestui edificiu. Voia să ajungă miner și... malul 

s-a surpat.  

Ca mamă, asta simt! La început am fost supărată pe 

cel ce mi l-a luat, mulți ani. Mă întrebam... de ce? De ce... 

copilul meu? Apoi, m-am împăcat cu gândul. Simt și știu că 

el veghează asupra mea. În jur de 10 ani, locul la catedră era 

chiar deasupra locului în care a murit.  

Acum, am două fete. Una dintre ele, Mădălina, mi-

a spus că atunci când zboară, când pilotează avionul, ea este 

cea mai aproape de fratele ei. Ca învățătoare, sunt mândră 

că el veghează asupra tuturor copiilor din această școală. Sunt mândră că sunt cadru didactic 

aici! Viața merge înainte și trebuie s-o acceptăm așa! 

Învățător, Lucia Irina  
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PROFESORII ȘCOLII 

Acest capitol al poveștii instituției noastre îl dedicăm acelora care, de-a lungul timpului, 

prin munca prestată, prin profesionalismul de care au dat dovadă, au asigurat elevilor o 

pregătire solidă pentru ceea ce urmau să devină în viață. Retrași din activitate sau decani de 

vârstă între cei tineri, cadrele didactice din Liceul „Vasile Conta” au ținut să ne lase nouă, 

tuturor, acum, la ceas aniversar, câteva impresii.  

La început a fost Cuvântul...  

Ce este Școala?  

Un Cuvânt care a definit existența și lumina cunoașterii, adevărul și înțelepciunea. Un 

Cuvânt care a alinat sufletul și a educat trupul, care a oferit iertare și împăcare cu sine și cu 

ceilalți, cu decență și demnitate. Un Cuvânt rostit la începuturi 

și reperat la infinit de fiecare dintre noi, elevi, profesori, părinți. 

Oameni. 

Și unde se învață acest Cuvânt mai bine decât la școală? 

Poate în familie, ar spune mama, poate la biserică, ar 

spune părintele, poate la bibliotecă, ar spune bibliotecarul, poate 

pe stradă, ar spune prietenul tău, al meu, al nostru; oricum un 

cuvânt se învață... 

Dar azi voi vorbi doar despre școală, despre instituția de învățământ public unde predau 

și eu, despre clădirea în care mă regăsesc, de fiecare dată, cu elevii mei, cu colegii mei, 

profesorii, despre locul unde se rostește cuvântul Educație.  

Școala mea, și a ta, școala noastră oferă aripi! Aripi pe care cei instruiți aici le vor folosi 

nu numai pentru a zbura, ci și pentru a înveli în cunoaștere și creativitate propria lor 

personalitate. Aripi ce vor fi folosite nu numai pentru a decola, ci și pentru a ateriza lin, acolo 

unde florile produc stropii de nectar dulce ai științei, ai cunoașterii, ai esteticii, ai bunei 

cuviințe. Mă gândeam că ar fi frumos să scriu ceva emoționant despre școala mea. Și am ales 

să rostesc câteva gânduri despre ceea ce este școala mea, și a ta, și a noastră, pentru a defini 

funcția ei într-un sistem social.  

Pot spune că la școala mea, și a ta, și a noastră, elevii vin cu drag să învețe lucruri utile 

pentru viață. La școala noastră am învățat să cooperăm, pentru că, deși suntem mulți, există loc 

sub soare pentru fiecare dintre noi. La școala mea am găsit modele de educatori, învățători, 

profesori care au autoritatea să formeze principii și valori adevărate. 

Școala noastră este locul unde ne descoperim, de fiecare dată, valențele creative, dar îi 

descoperim și pe ceilalți, de fapt cunoaștem lumea în întregime. Școala mea, și a noastră este 

spațiul satisfacțiilor școlare, intelectuale, emoționale, estetice. Școala ta este locul unde ți-ai 

descoperit propriile vibrații, originalitatea, libertatea de opinie, complexul de trăsături de 



20 

personalitate (moralitatea, empatia, toleranța, motivația optimismul, sociabilitatea) și ai învățat 

să te valorizezi, respectându-i pe semenii tăi. 

Aripile aduc fericire! Fericirea contribuie la dezvoltarea unor oameni echilibrați, 

armonioși și maturi. Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de 

a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” În școala mea, și a 

ta, și a noastră cuvântul școală este sinonim cu educația. 

La mulți ani, școală dragă, la mulți ani tuturor! 

Profesor, Ioan-Romeo Roman 

 

Școala noastră 

„Mai lasă-mă un minut. Mai lasă-mă o secundă. Mai lasă-mă o frunză, un fir de nisip. Mai lasă-mă o 

briză, o undă. Mai lasă-mă un anotimp, un an, un timp...” (Nichita Stănescu) 

Orice  școală are  porțile deschise și ferestre luminoase către soare. A noastră e plină de 

daruri... darurile vieții, ale deșteptăciunii, ale înțelepciunii, ale omeniei și ale colegialității. E 

școala pe care pot CONTA părintele, profesorul, copilul, comunitatea, fiind convinși că 

procesul de formare și cunoaștere este posibil dintotdeauna cu har și cu responsabilitate, pentru 

că noi, concetățenii târgnemțeni, avem o emoționantă poveste despre tradiție și progres, 

referitoare la educație, de la Ion Creangă și Vasile Conta până la copiii noștri.  

Școala noastră este un izvor de cunoștințe, de învățături și un mijloc de instruire prin 

experiență. Societatea se bazează pe școală și, de aceea, noi, profesorii, călăuzim ideile și visele 

elevilor noștri pe drumul lor în viață, transmițând din educația și cultura noastră, dăruind din 

sufletul nostru. Veghem cu înțelepciunea noastră la împlinirea unor vise, contribuim la 

asigurarea șanselor pentru un viitor mai bun al elevilor noștri, propunem modele și consolidăm 

un sistem de valori. 

Sufletul școlii este reprezentat de către elevi și profesori, rezultatul acestei îngemănări  

reprezentând formarea. Elevul vine la școală pentru a ști, iar profesorul îl ajută să știe și să fie 

ceea ce își dorește. Timpul din clepsidră se scurge și copilul de grădiniță devine elev. Trece de 

perioada „DE CE-urilor” alături de dascălul pasionat de profesie, care devine un spirit 

călăuzitor  în formarea personalității. Elevul ajunge absolvent de liceu, capabil de analiză şi 

reflecție critică,  plecând entuziasmat și plin de încredere să cucerească Lumea. 

Se va întoarce, poate, să vadă școala care l-a format, poate ca un membru activ în 

dezvoltarea comunității de unde a plecat sau poate va trece granițele țării pentru a profesa. Dar 

pe toate le va face ca un cetățean european responsabil și, de aceea, calitatea vieții cetățeanului 

depinde de calitatea gândirii lui. Cu alte cuvinte, elevul nostru de azi va deveni cetățeanul de 

mâine implicat în economia țării ca rezultat al cizelării de către dascălii lui, de viața și de trăirile 

lui în Școala Noastră – școala unde a fost COPIL.  Mai lasă-mă să fiu Copil…!!! 

                                     Director adjunct, profesor învățământ preșcolar, Alina Maftei 
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Poveste cu pui de om 

„Eu sunt Copilul, tu ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuși 

sau voi eșua în viață! Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!” (Child’s Appeal) 

În brațe nu poți strânge o lume întreagă... în brațe strângi un singur om, dar când acesta 

este un copil, în brațe strângi o lume întreagă! Copiii sunt la începutul scrierii propriilor cărți 

pentru viață. Educatoarele îi ajută să-și înmoaie penelul în culori magice, având o profesie 

complexă  și nobilă, dificilă și plăcută, în care „a ști” nu înseamnă nimic, dacă nu împărtășești 

această știință cu emoție și forță spirituală.  

Fiecare își pictează viața în culorile sufletului său. Viața în grădiniță este pictată în cele 

mai minunate culori, ale sufletelor puilor de om. Aici interacționează, lucrează minunat 

împreună, competiția fiind la nivel de echipă, nicidecum individual. Suntem buni, veseli, 

dornici de aventură în lumea cunoașterii, în lumea magică și creativă a cărților, dorim să 

parcurgem lumea în lung și-n lat, la picior, cu opincuțe fermecate, care să ne ajute să găsim 

potire magice, vrăjitori care să sprijine lumea dreptății, spiriduși ai luminii, mistere de deslușit, 

licurici care să ne indice calea. Creăm, ne amuzăm, ne jucăm, învățăm, dezvoltăm aptitudini și 

formăm competențe, suntem noi înșine/însene, pregătim un drum plin de înțelepciune, exemple 

și zâmbete. Lumea poveștilor e fascinantă, lumea copiilor e de poveste, dacă-ți faci timp să 

privești în ochii lor.  

Povestea Grădiniței începe din 1977. De atunci, zeci de generații de copii au crescut și 

s-au format aici. Începând cu anul 2006, la data de 1 martie, grădinița care purtase numele de 

„Grădinița cu Program Prelungit și Normal Nr.1”, devine structură a Liceului „Vasile Conta”.  

Povestea Grădiniței a ajuns la momentul actual, când se bucură de prestigiu în rândul 

grădinițelor din județ. Misiunea eroinelor din această poveste este de a crea un mediu cald și 

stimulativ în care fiecare copil să fie încurajat să-și dezvolte talentele și aptitudinile, să fie 

pregătit din punct de vedere intelectual, social, fizic și emoțional, să se integreze în realitatea 

complexă.  

În ultimii ani, începând cu anul 2013, grădinița a demarat proiecte educaționale și de 

finanțare, având ca obiectiv reabilitarea și modernizarea grădiniței. Astfel, prin proiecte în 

parteneriat cu Primăria Orașului, cum ar fi: „Inocent în lumea celor mari”, „Orașul văzut prin 

ochii de copil” sau „Ne pasă de orașul nostru”, grădinița și-a atins obiectivul de a fi renovată 

și modernizată complet. În anul 2014, prin Proiectul „În lumea magică a lui Clic”, făcut în 

parteneriat cu Asociația Assoclic București, grădinița obține un număr de trei calculatoare. În 

anul 2015, prin Proiectul „Grădina verde de la Grădi 1 Tg. Neamț”, în parteneriat cu Spații 

Verzi și Mall România, s-a reușit modernizarea curții, care a prins viață într-o oază de verdeață, 

pomi și floricele. În același an, la data de 29 mai, Grădinița este sfințită, fiind îmbrăcată în 

haine de sărbătoare, iar educatoarele o botează simbolic „Smărăndița”.  

La 20 de ani de la înființare, Liceul „Vasile Conta” se mândrește cu o grădiniță 

spațioasă, cu grupe care sunt pentru toate categoriile de vârstă preșcolară, atât la program 

prelungit cât și la program scurt. Curtea dispune de un spațiu generos, dotat cu aparate de joacă 
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pentru copii, mobilier de grădină, bănci, căsuță, nisipieră și multă verdeață. Toate sălile de 

grupă sunt dotate cu baza didactică necesară. Grădinița dispune de bucătărie proprie, cabinet 

medical și cabinet de logopedie. În „Smărăndița” lui Conta, copiii beneficiază gratuit de 

evaluare psihologică, terapie educațională, control medical, logopedie și grupă în alternativa 

educațională Step by Step. Locația dispune de două corpuri de clădire, în care cadre didactice 

bine pregătite se străduiesc să-i facă pe copii să se simtă că într-o poveste aici, în „casa viselor 

de copii”.  

Contați pe Grădiniță Liceului „Vasile Conta”! Putem scrie în cartea vieții povești 

minunate împreună! 

Acasă la „Smărăndița” 

Bine ați venit la noi acasă  

La Grădinița „Smărăndița”  

E grădinița-n care odată   

Au fost și mama și bunica.  

E tot bătrână grădinița  

Dar astăzi a întinerit,  

A devenit o „Smărăndiță”,   

Cu chipul de copii iubit!  

   

Și de-ați trecut al nostru prag,  

Găsiți lumea cea mai frumoasă  

Că fiecare colț ni-e drag,  

Bine-ați venit la noi acasă!  

Aici vă-ntâmpină copilăria  

Cu jocuri minunate și împliniri  

Aici simțiți că poezia  

Clădește-n inimi amintiri.  

   

Când vrei să vezi prin timpul ce desparte,  

Și nu mai poți străbate de desiș,   

Vino aici la „Smărăndița”  

Și retrăiește al copilăriei vis!  

Când vrei să fii de depărtări aproape  

Și nu mai poți, oricât ți-ar fi de greu  

Vino la noi la grădiniță  

Unde e cânt și dragoste mereu !  

          

Profesor învățământ preșcolar, Luminița Agapie  
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Anii preșcolarității… la Grădinița „Smărăndița” de la Tg. Neamț 

„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” 

(Proverbe 22:6) 

Copilul, la trei ani, pășește pragul grădiniței. De mână cu mama, cu lacrimi în ochi, vine 

într-o lume nouă, o lume în care el se va forma pentru școală şi pentru viață. E frumos, în sala 

de grupă e ca într-o poveste, ca într-un basm: copii, jucării, baloane colorate, doamnele 

educatoare – blânde, bune și iubitoare. Rând pe rând, lacrimile dispar, iar pe chipul copilașilor 

apar zâmbetul și veselia… „E bine la grădi! Vreau să merg și mâine !” 

Grădinița în care râd, se joacă și învață cei doi copii este în orașul nostru din anul 1973, 

fiind atunci Grădinița Combinatului de Prelucrarea Lemnului, iar, în prezent, structură a 

Liceului „Vasile Conta”. Unitatea preșcolară funcționează în prezent cu un număr de zece 

grupe de preșcolari la program prelungit și o grupă de copii la program normal, educați de 21 

de educatoare și 16 persoane reprezentând personalul auxiliar. 

În cei 44 de ani, grădinița a format generații de copii, care acum sunt oameni pricepuți 

și responsabili în diverse domenii de activitate. Aici au învățat cu toții să vorbească limba 

română corect, aici au învățat și simțit românește, au numărat și socotit, au pictat (desenat) 

culorile naturii, au învățat să fie buni colegi. În parteneriat cu școala și familia, copiii desfășoară 

activități atât intelectuale, cât și de relaxare. Concursurile locale, județene, naționale au 

confirmat, de-a lungul anilor, că potențialul copiilor este uimitor: ei sunt talentați și scena 

pentru ei este locul în care demonstrează capacitatea lor artistică: în fiecare an am văzut cu 

emoție un „Nică”, o „Mărioară”, o „Smărăndiţă”... Nenumăratele premii obținute la 

festivalurile și întrecerile pentru preșcolari ne amintesc ce copii minunați au fost și sunt în 

grădinița noastră. 

Anii zboară, copiii cresc, merg spre școală, liceu..., dar în inimă poartă amintiri 

frumoase care le-au marcat copilăria: sosirea lui Moş Crăciun, Serbarea de Paşte, petrecerile 

de 1 Iunie, aniversările alături de colegi, drumețiile în natură, excursiile educative, plimbările, 

săniușul, emoțiile pure şi nevinovăția clipelor de la 3, 4, 5 ani. După ani și ani, copiii se întorc 

la grădiniță și povestesc ce au simțit când erau împreună, momente pe care le-au trăit cu 

intensitate și pe care nu le-au uitat. 

Ne întoarcem şi noi, educatoarele, cu gândul la anii petrecuți împreună cu copiii pe care 

îi iubim, la clipele frumoase trăite. Ce bine era! Suntem într-un joc de imaginație cu mintea 

spre cei 6-7 ani, în care „căminul” a fost și este casa noastră de suflet. Dar respectăm aceste 

cuvinte și putem spune că noi, educatoarele, formăm OAMENI. 

 „Seamănă un gând, vei culege o faptă, 

  Seamănă o faptă, vei culege un obicei,  

  Seamănă un obicei, vei culege un caracter,  

  Seamănă un caracter, vei culege un destin…!”  

Profesor învățământ preșcolar, Niculina Asaftei 
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Gânduri de dascăl la ceas aniversar 

Mă întorc cu gândul la ziua aceea minunată, de 15 septembrie 1997, când se deschideau 

larg porțile unei școli noi, moderne să-și primească slujitorii... Câte emoții! Cât entuziasm! 

Eram tineri, frumoși, plini de încredere că vom ști să fim călăuze de nădejde pentru micii 

învățăcei, când, îmbrăcați în veșmintele cunoașterii, vom străbate timpul și vom răspândi prin 

har adevărul, pentru a le împlini destinele.  

Meseria de dascăl presupune niște valori umane 

deosebite, printre care și conștiința responsabilității 

sociale, deoarece formăm viitorul unei societăți. Elevii 

au nevoie, din ce în ce mai mult, de modele autentice, 

prin care să-i câștigăm, să devenim prietenii lor și să ne 

urmeze cu drag, să-i determinăm să nu-și abandoneze 

încrederea în reușită, în biruința binelui, în nevoia de 

dreptate, de frumos și adevăr, vorbind mereu aceeași 

limbă, căutând acele cuvinte care-și găsesc ecou în 

mintea și sufletul lor. 

Am trăit împreună clipe de entuziasm și 

satisfacții depline atunci când elevii mei au fost pe 

podium la concursuri, olimpiade, examene; au îmbinat 

exigența cu dragostea, iubindu-i pe fiecare și păstrându-i în suflet, urmându-le din umbră zborul 

spre desăvârșire...  

Nimic n-a fost prea mult pentru că „Învățându-l pe altul, îl faci mai bogat, fără ca tu să 

devii mai sărac” (Carl Jung) și „Fără educație, ce este omul? Un splendid sclav, un sălbatic al 

rațiunii.” (Joseph Addisai). Dacă „modelele se topesc în generații”, fie ca truda noastră, a 

dascălilor, să lumineze chipul oamenilor de mâine! 

Și pentru că florile își deschid petalele în fiecare dimineață, pentru că soarele răsare în 

fiecare zi, așa și noi, „modelatorii de suflete”, ne amintim cu nostalgie, dar și cu nespusă 

bucurie, la ceas aniversar, privind cei 20 de ani care se pierd în urma noastră, de fiecare moment 

petrecut aici, în minunata familie a Liceului „Vasile Conta”.  

La mulți ani, școală dragă!  

La mulți ani, stimați colegi!  

La mulți ani, iubiți elevi!  

Învățător, Teodora Toarcăș  
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La 20 de ani... 

Timpul aleargă. Zilele se scurg repede, unele după altele. Parcă ieri, într-o zi aurită de 

toamnă, în curtea școlii întâmpinam niște copii sfioși, stăpâniți de emoții, unii chiar cu lacrimi 

în ochi, nu  pentru că  începeau  clasa I, ci pentru că au pășit 

într-o nouă clasă , dar şi... într-o nouă școală!  

Emoții uriașe erau şi pentru mine! Plecam dintr-o școală 

cu tradiții, o școală renumită, o școală la care nici nu visam că 

pot ajunge vreodată! Şi totuși... voiam altceva!  Mă gândesc la 

volumul „După douăzeci de ani” de Al. Dumas... Niște oameni 

puși în slujba regelui şi care trebuia să-şi facă datoria.... Cine 

era regele, în slujba cui munceam?! Nu erau întrebări la care să 

aștept un răspuns. Era dorința arzătoare de a porni spre altceva. 

O casă nouă întotdeauna îți dă un sentiment de un nou început, 

dar şi dorința de a face ca totul să fie mai frumos, mai 

performant. Mi-am pus în gând dorința ca elevii mei, alături de 

mine, să aibă posibilitatea unui nou început, a unei noi reușite. Și... am intrat în școala nouă... 

Era un adevărat labirint! Nu reușeam să știu pe unde se intră, unde este sala mea de clasă, unde 

este cancelaria... mereu eram în fața unor pereți, a unor uși care se deschideau şi care se 

închideau, fără a-mi da un răspuns. Era școala cea nouă, cea modernă, pentru acele vremuri.  

Am aflat că şi colegii mei aveau aceleași întrebări, căutau aceleași răspunsuri! Era o 

perioadă în care totul era altfel... Parcă eram la început de carieră didactică! Mă regăseam în 

noua reformă în învățământ! Am fost întotdeauna pentru nou! Era atât de frumos! Entuziasmul 

care mă caracteriza în viața de zi cu zi se regăsea, în sfârșit, şi în cariera didactică. Am reușit 

să ne obișnuim cu noul local, cu noii colegi. Și totuși... toți colegii aveau aceleași trăiri. 

Acționam toți la fel, fără a ne cere nimeni să facem ceva pentru școala noastră. Simțeam că 

școala este totul, că suntem „Toți pentru unul şi unul pentru toți”. Câte ore, câte zile am stat cu 

toții în școală, ca la noi acasă... De la praf, de la moloz, de la pereți şi până la ceaiul fierbinte 

care era gata la pauza mare pe care ne-o  permiteam! Am muncit cot la cot şi am realizat o 

atmosferă pe care toată lumea ar fi dorit-o. Elevii mei simțeau trăirea mea şi parcă erau mai 

motivați în a face școala nouă şi mai frumoasă, să obțină rezultate şi mai bune.  

Acum, la ceas aniversar, îmi dau seama că misiunea mea a fost îndeplinită. Am 

îndrumat generații de elevi foarte buni şi care acum fac cinste școlii, orașului, părinților și, nu 

în ultimul rând, mie. Fiecare elev ocupă un loc special în memoria mea, în sufletul meu, prin 

ceea ce am reușit împreună să realizăm. Fiecare dintre ei ocupă un loc special. Amintirile rămân 

și se reîntregesc prin legăturile strânse pe care le am cu foștii elevi. Este minunat să vezi că, 

peste ani şi ani, copiii încă se gândesc la tine, că te respectă şi că viața pe care au petrecut-o în 

școală contează atât de mult pentru cei pe care i-ai îndrumat de-a lungul anilor. Îi văd mereu 

copii, vor rămâne mereu copiii mei, cei pentru care zi de zi am pregătit fiecare lecție, cei cărora 

le-am corectat fiecare temă, cei cărora le-am explicat rolul școlii, al cărții şi al oamenilor care 

îi îndrumă şi pe care să îi asculte. De ce? Pentru a fi OM !  
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În 20 de ani.... câte gânduri ...câte speranțe, câte provocări şi de ce nu.... realizări! La 

mulți ani, școala mea cea dragă! La mulți ani, dragii mei colegi! La mulți ani, dragii mei elevi! 

La mulți ani tuturor!  

Cu prețuire, la ceas de bucurie,  

Învățător, Adriana Iliescu 

 

E ziua școlii și e frumoasă! O zi încărcată de emoții și de amintiri, ca după 20 de ani! 

Sunt mândră că mi-am desfășurat activitatea didactică, ca învățătoare, timp de 16 ani (1997-

2013), chiar de la înființarea acestui minunat lăcaș de cultură și de educație.  

Păstrez în minte și în suflet toate momentele frumoase din activitatea școlii. Mi-e foarte 

greu să mă hotărăsc acum asupra căror amintiri să zăbovesc mai mult, pe care dintre ele să le 

chem și să le dau viață măcar pentru o clipă, pentru că au fost nespus de multe. 

Aș vrea să dau timpul înapoi, dar știu că nu se poate! Mi-aș dori să retrăiesc clipele 

minunate de la serbările școlare, de la festivitățile de deschidere a școlii, de la excursiile cu 

dragii mei elevi și multe alte momente plăcute. Pe toți colegii i-am considerat partenerii mei în 

educație și totodată prietenii mei. Vă doresc tuturor să răspândiți lumină în jurul 

dumneavoastră; să fiți candele vii pentru copiii școlii! 

Învățător, Maria Balaban 

 

„Inima mea nu are aripi și totuși deseori zboară” la 

Liceul „Vasile Conta” din Tg. Neamț, un loc binecuvântat 

de Dumnezeu şi cu oameni deosebiți. În acest minunat „colț 

de rai“ mi-am desfășurat activitatea didactică timp de 16 ani  

(1997-2013) și pot să spun că a fost foarte frumos. În toți 

acești ani am fost apreciat numai cu calificativul Foarte bine 

și am îndeplinit vremelnic (10 ani) funcția de lider de 

sindicat. 

Îmi amintesc cu deosebită plăcere de toate 

activitățile la care am participat: sunt amintiri de neuitat! 

„Copiii sunt îngerii Domnului pe pământ”, iar eu, ca un bun 

creștin, voi avea mereu un loc special în inima mea pentru 

EI, au fost MINUNAŢI! 

Ca „tânăr pensionar” pot să vă spun că îmi este dor de acei ani petrecuți la „Liceul 

„Vasile Conta” și vă urez să fiți tari și demni! 

                                                             Profesor, Ioan Balaban 
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Aniversare... 20 de ani 

 

E sărbătoare la Liceul „Vasile Conta” Tîrgu 

Neamţ, dar în acest an vârsta sa este o cifră rotundă, 20 de 

ani... adolescență în plină floare! De fapt, tot ce s-a 

petrecut în acești ani a fost în spiritul atitudinii unui tânăr, 

la cote maxime atât valoric, dar şi ca tip de acțiuni şi 

întâmplări. Călătorind cu gândul în trecut, îmi amintesc 

prima zi de școală a anului 1997, când toți, profesori şi 

elevi, emanam o bucurie nedisimulată, la inaugurarea unui 

nou sediu, îndelung așteptat, după o perioadă de 7 ani de 

activitate, ca tolerați într-un corp de clădire impropriu ce 

aparținea Liceului „Ștefan cel Mare”, pe care noi l-am 

adaptat cerințelor unei activități normale. 

Începutul nu a fost deloc ușor, cu toate că localul 

era nou, construit cu jertfă umană, totul strălucea, mobilier 

nou, dar lipsea esențialul… material didactic, echipamente pentru laboratoare etc. În timp, însă, 

entuziasmul, conștiința, dăruirea şi profesionalismul cadrelor didactice, disponibilitatea şi 

implicarea părinților şi a celor îndreptățiți să ofere ajutor au determinat transformarea școlii 

noastre într-una de înalt nivel, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Fiecare în domeniul său 

de activitate s-a implicat în mod creator și în scurt timp școala a devenit cunoscută la nivel 

local, județean şi apoi chiar european. Ca profesor de muzică, am înțeles că prin activitatea mea 

pot contribui la creșterea vizibilității școlii în comunitate şi nu numai, aşa că am creat formații 

muzicale care au adus premii importante, a căror materializare a rămas în arhiva unității. Cea 

mai mare realizare a fost, însă, existența claselor vocaționale de muzică, din păcate doar pentru 

4 ani, care deveniseră o veritabilă pepinieră pentru liceele de muzică din Piatra Neamț şi chiar 

din Iași. Elevii formați de noi sunt acum în număr mare absolvenți ai unor instituții de 

învățământ superior de muzică, ei activând în filarmonici din Cluj, Iași sau în licee de profil. 

Activitatea de profesor în Școala „Vasile Conta” este mereu un motiv de reamintire a unor clipe 

frumoase, într-un colectiv constituit ca o veritabilă familie, care avea același ideal de educare 

şi formare a unor elevi bine pregătiți pentru viață. Trebuie să vă mărturisesc faptul că mă 

îndreptam spre școală cu mare plăcere și parcă nu simțeam trecerea timpului, datorită 

atmosferei în care lucram, iar rezultatul acestei activități, realizată într-un colectiv animat de 

aceeași dorință, ne-a oferit multe momente de bucurie. 

După câțiva ani, Dumnezeu mi-a oferit o noua provocare şi din 2002 am început 

activitatea managerială, ca director adjunct al acestei școli, pentru o perioadă mai lungă de 

timp, decât am crezut… până în 2012. În acest domeniu, viața mea a avut un parcurs mult 

deosebit, cu activități din cele mai diverse, bune şi mai puțin bune, cu experiențe noi, care 

cereau multă răbdare, atenție şi perseverență. În acest sens, pot să mărturisesc faptul că 

întâmplările mai neplăcute, cu care ne-am confruntat, au determinat un mai mare respect pentru 

colegii minunați cu care lucram şi a căror pregătire exemplară a determinat depășirea cu bine 

a acestor încercări. Nu am putut, însă, să renunț la activitatea muzicală… prima dragoste, de 
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fapt, și am continuat să antrenez elevii în diverse formații artistice, care le-au oferit bucurii 

unice, prin participarea cu succes la concursuri naționale, dar şi spectacole și schimburi de 

experiență, repetate, cu sprijinul unor asociații şi școli din Franța.  

Transformarea școlii noastre în liceu a oferit noi provocări şi experiențe, care au 

evidențiat valoarea şi ineditul tinereții unei unități școlare, care împlinește abia 20 de ani! Ce 

poate fi mai frumos, decât să ajungi la un moment de bilanț al vieții, la o întâlnire cu oameni 

dragi… cu care să rememorezi atâtea amintiri!!! La mulți ani, dragi colegi din Liceul „Vasile 

Conta”, drum plin de succese și sănătate deplină! 

                    Profesor, Eugenia Tiugea  

 

Amintiri...  

,,Stau câteodată şi-mi aduc aminte ce vremi şi ce oameni mai erau prin părțile 

noastre...”, spunea bădița Creangă cu mulți ani în urmă. 

Asemenea şi noi, azi, ne amintim cu plăcere şi nostalgie 

primii ani de activitate când școala noastră, ,,Vasile Conta”, şi-a 

deschis larg porțile tuturor ce urmau să învețe în ea. Şi pentru că 

,,idealul educației este dobândirea unei complete pregătiri pentru 

toată viața”, ne întoarcem gândul, începând din 15 septembrie 

1997, spre Școala nr. 8, ,,Vasile Conta”. 

Cu mult entuziasm, dar şi pioșenie, ne-am reunit, într-o 

atmosferă solemnă, cu toții: copii, profesori, părinți, invitați şi am 

pornit în desfășurarea activității educative, în procesul de 

învățare cu multă seriozitate şi răspundere. 

Parcurgând integral Programa de limba şi literatura 

română, am evaluat, de-a lungul timpului, nivelul de pregătire al elevilor, reușind să mențin 

corect, ca diriginte, relațiile profesor-elev-părinte, relație necesară procesului didactic. 

Principalul obiectiv al muncii l-a constituit activitatea la catedră, neuitând nicio clipă că elevii 

erau şi sunt principalii colaboratori, dar şi beneficiarii informațiilor transmise. De la început şi 

apoi pe parcurs, s-a constatat că școala şi-a deschis larg porțile pentru un colectiv didactic serios 

preocupat îndeosebi de perfecționarea prin studiul diferitelor lucrări de specialitate. Datorită 

colaborării colectivului didactic, cu aportul directorului școlii, doamna profesor Cojocaru 

Emilia, munca a fost încununată de rezultate bune şi foarte bune. 

Școala noastră s-a putut bucura, la diverse competiții, cu primele locuri pe oraș, județ, 

chiar şi la nivel de țară. Ca profesor de limba română am ținut legătura cu biblioteca școlii, iar 

uneori am desfășurat unele ore în interiorul acesteia sau case memoriale, pentru a trezi interesul 

elevilor față de lectura suplimentară. Am antrenat elevii în programe artistice, evenimente 

literare, excursii tematice, vizite la muzee. Ca diriginte, am încercat să-mi valorific unele 

însușiri ca: răbdarea, toleranța, așteptarea pentru a înțelege frământările vârstei și preocupările 



29 

acestora. Astfel, în anii petrecuți în acest colectiv, am reușit să ne bucurăm de multă prețuire, 

primind deseori calificative de foarte bine în activitatea la catedră. Reușitele elevilor noștri ne-

au adus satisfacții şi bucurii în timpul școlii, dar și azi, când aflăm despre ei multe realizări 

frumoase. Personalitatea, profesionalismul şi competența cadrului didactic au asigurat o bună 

relație (triplă) atât elev-diriginte-profesor, cât şi elev-părinte-diriginte. În aceste relații au 

sălășluit calitatea pregătirii profesionale, munca fără preget, seriozitatea, ambiția, prestigiul, 

minunata atmosferă de lucru, datorită unei dotări ce ne-a făcut cunoscută școala noastră ca 

reprezentativă în oraș, județ și poate şi în alte zone. 

Omul se realizează, de obicei, pe sine, prin ceilalți, dar, în orice caz, nu poate reuși mare 

lucru dacă nu simte permanent pe cineva alături… De aceea, consider colaborarea școlii cu 

familia de un real folos şi îmbrățișez ideea că omul este în cea mai mare măsură creația 

educatorilor săi. Colectivul acestei prestigioase școli a dovedit de la început şi până în prezent 

că sădește în copii cu dăruire și responsabilitate tot ce-i mai bun, pentru a forma necontenit 

oamenii adevărați. 

,,Prietene, ești tânăr, / fă deci, ce se cuvine, / 

La baza vieții tale / ce-ncepi s-o construiești / 

Tu pune temelie / pe fapte omenești.” 

Profesor, Angela Diaconu  

 

Gânduri - după 20 de ani 

 Un vechi proverb românesc spune că „Ceasul umblă și lovește, iar vremea se 

odihnește.” Iată că, în timp ce „vremea” s-a odihnit, liceul nostru a împlinit 20 de ani și merită 

să-i oferim o „petrecere” a gândurilor. Constantin Noica amintea undeva, în „Cuvânt împreună 

despre rostirea românească”, despre faptul că „substantivul petrecere trebuie să arate felul cum 

am reușit să ne înstăpânim, prin gândire, asupra vastei petreceri a lumii, adică a ceea ce se 

petrece în lume.” 

Liceul nostru s-a dezvoltat enorm și a „petrecut” într-o lume în care educația este unul 

dintre cele mai importante aspecte din viața unui om. Această instituție a fost, inițial, o 

frumoasă școală generală. Așa am cunoscut-o eu. Se întâmpla asta în 1997, când eram în clasa 

a III-a, atent coordonată de distinsa doamnă învățător Constanța Popa, căreia îi voi datora 

mereu cele mai alese dintre mulțumiri. Primele impresii și sentimente, pe care le-am avut 

atunci, le-am retrăit după 16 ani, în 2013, când am devenit profesor al acestei școli. Atât în 

1997, cât și în 2013, am simțit că pășesc într-o școală nouă, care oferă un spațiu perfect și plin 

de energie pentru a educa și îndruma copiii.  

Elevii vor avea întotdeauna, în această școală, prin intermediul echipei manageriale, al 

doamnelor și domnilor profesori, locul ideal pentru a-și contura viitorul și pentru a birui 

vremea. La mulți ani cu realizări, Liceul „Vasile Conta”! 

Profesor, Marta Cocîrță 
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Adesea asociem performanța cu reușitele elevilor, însă, în spatele lor, se află munca 

asiduă a dascălilor. Perfecționarea prin grade didactice a reprezentat o prioritate a cadrelor 

didactice din Liceul „Vasile Conta”, iar aprecierea muncii pentru unii dintre ei a fost 

consemnată, într-un mod creativ, inedit, prin „cuvinte potrivite”, de către colega noastră, 

profesor Daniela Cristea. La rândul ei, a fost apreciată pentru abordarea temei Ora de lecturi 

particulare în gimnaziu ce a constituit lucrarea pentru obținerea gradului didactic I de către 

prof. univ. Nicolae Creţu de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași.  

 

DAN ȚÂRDEA. PUNCTUL, LINIA ȘI FORMELE 

Onorată comisie, 

Stimați colegi şi invitați, 

 

Punctul de plecare în cadrul intervenției mele sper să nu vă dezamăgească. 

Mi-am pus la punct ținuta morală şi vreau să-mi exprim un punct de vedere. 

Imaginați-vă că pe o axă a timpului există două puncte. Cum le-am putea nota? D şi Ţ. 

Două puncte unite printr-o linie de conduită morală. Şi ele se contopesc într-o singură ființă 

caracterizată prin DEMNITATE, AMBIŢIE, NATURALEŢE (prescurtat DAN), ce dă 

acestei școli culoare. 

E pentru noi artistul care, în tonuri vii sau pastelate, în forme expresive sau estompate, 

în stilul dăruirii, ne face să exclamăm: 

- E mâna domnului Dan Ţârdea! 

Şi nu numai! Şi o parte din inima lui, căci imaginile prind viață. Totul capătă formă şi 

se caracterizează prin valoare. 

Până la acest punct am vrut să ajung schițând în câteva linii şi firave idei învelite în 

cromatica zilei, imaginea unui coleg admirabil şi valoros. 

Iar domnul Dan Ţârdea a pus punctul pe „i”, ne-a pus în linie, ne-a unit şi   ne-a făcut 

mai fericiți, îmbujorându-ne. 

Felicitări pentru tot ce ați făcut şi succes! 

 

Cu multă stimă, Daniela Cristea  

9.05.2008 

 

MANUELA TROFIN. PI-TORESCUL MATEMATICII 

Onorată comisie, 

Stimați colegi și invitați, 

 

Cu permisiunea dumneavoastră, astăzi voi fi rațională și n-am să iau cuvântul în calitate 

de profesor de limba și literatura română, deoarece ar trebui să realizez o analiză critică a 

lucrării realizate de doamna profesor Cristina – Manuela Trofin, și nu e cazul. Ș-apoi nu știu 

dacă e bine să pun accentul pi „renumitul și utilul număr” sau pi „numărul de aur”. Și cum 

orice „înmulțire se reduce la adunare și orice împărțire la o scădere”,  voi încerca și eu să 

reduc lucrurile. 

Din câte știu, în matematică se dă definiția, apoi se demonstrează. Să definim: 
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Doamna profesor  Cristina – Manuela Trofin este  suma nelimitată de dăruire care 

tinde la infinit, raportul dintre echilibru și demnitate. Metaforic vorbind, dumneaei 

reprezintă locul geometric al calităților precum ambiție, altruism, perseverență, modestie. 

Să demonstrăm: 

Consider că definițiile pe care le-am formulat reprezintă axiome, de aceea nu trebuie 

demonstrate. 

Draga mea colegă, am încercat pentru tine să aproximez și eu cu 25 de zecimale 

numărul pi: 

 Azi e lume. 

 O profă talentată, 

 Ca pisica peste tot merge elegantă. 

 Gândurile doamnei realizate 

Râd de zor. 

Însumați toți 

Numere cu renume! 

Manu, 

Fii tare! 

 

Îți urez să ajungi renumită în matematică precum Picasso în pictură, Pintea și  Pittiș în 

actorie, Pinalti în fotbal și Pinocchio în literatură, fără a ne minți! 

Felicitări pentru tot ceea ce faci! 

 

Cu tot dragul, Daniela Cristea 

2.12.2013 

 

NICOLETA BACIU. FUNCȚIILE LIMBII 

Onorată comisie, 

Stimați colegi şi invitați, 

 

Principiul minimei acţiuni spune că: A realiza cu un efort minim un efect maxim este 

un principiu care stă la baza tuturor acțiunilor noastre. 

Funcţia mea de astăzi nu este monotonă pe acest interval de timp, ci este una reală, 

care sper să conducă spre un efect maxim. 

Voi aplica metoda directă de determinare a punctelor de extrem B şi N. Două puncte 

între care se află o arie de trăiri intense pentru acest perimetru al educației. Ele se contopesc 

într-o ființă înconjurată de un volum de  

BUNĂTATE 

ACURATEŢE 

COLEGIALITATE 

IUBIRE 

UNITATE 

(prescurtat BACIU). 

Aplicând continuitatea ideilor, pot afirma că funcţia doamnei profesor Baciu e bine 

definită, având valori preluate din muncă şi dăruire. 
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În acest moment suprem al carierei didactice, doresc să o încurajez să tindă spre 

absolut, fără limite, şi să continue să-şi desfășoare activitatea la maximum. 

Felicitări pentru limita pe care o are în toate și pentru funcția implicită în cadrul școlii! 

 

Cu tot dragul, Daniela Cristea 

6 aprilie 2016 

 

OANA FILIP. A FI PROFESOR 

Onorată comisie, 

Stimați invitați, 

 

A FI SAU A NU FI? Aceasta-i întrebarea. 

Sper să fiți de acord cu mine că astăzi am fost părtași la o întâlnire cu limba română 

şi cu doamna profesor Oana Filip care este pe calea cea bună şi toți am fost numai ochi şi 

urechi. 

E momentul să amintim că, indiferent că a fost în fața videoproiectorului, sau a fost în 

fața elevilor, Oana a fost emoționată. Nu cred că sunt mai cu moț dacă spun că, uneori, în 

prezentare a fost impersonală, dar stăpână pe situație. 

Să fi fost altfel, Oana n-ar mai fi fost în grațiile colegilor. Plină de calm şi gingășie şi 

având tact pedagogic, Oana a fost, este şi va fi un model de dăruire şi o prietenă a noastră şi 

a limbii române. 

Într-un mod aparte ne-a adus în număr mare într-un timp al împlinirii sale 

profesionale, conjugând un verb al existenței. Felicitările pentru tot ce ai făcut sunt pe bune! 

 

Cu prietenie, Daniela Cristea 

 18 martie 2013                                                                          

 

REACŢIA ZILEI O FACE DOAMNA PROFESOR VERONICA ACHIREI 

 

N-aş vrea să fac parte din categoria celor acizi, ci să devin o bază pentru toate concluziile 

rostite de stimații invitați. Din câte îmi amintesc, un catalizator nu ia parte în mod vizibil la o reacție, 

regăsindu-se neschimbat după aceasta. 

Din punctul meu de vedere, noi, colegii Veronicăi Achirei suntem prezenți în ecuația obținerii 

gradului didactic I, dar nu putem accelera această activitate sau declanșa reacții spontane. 

Însă, consider că intervenim nu chimic, ci afectiv în acest moment important al stimatei 

doamne implicate în viaţa liceului „Vasile Conta”. 

Sunt de părere că astăzi merită să o acoperim cu un înveliș nu de electroni, ci de urări de bine 

şi să îi oferim nu un strop de apă, ci o ploaie de felicitări.  

Așadar, colega noastră poate să își mai atașeze la portofoliu un referat al unei colege care o 

felicită pentru profesionalism, pentru modul în care a tratat subiectul ales pentru lucrarea de obținere 

a gradului didactic I.  

În concluzie, reacția a reușit. Felicitări celei care a efectuat-o! 

 

Cu prietenie, Daniela Cristea 
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VIVAT! CRESCAT! FLOREAT! 

La mulți ani, la zi aniversară! 

Liceul „Vasile Conta”, ca un mândru străjer de la poalele Cetății Neamțului, îmbracă 

straie de lumină și sărbătoare, pentru că în iureșul amețitor al Timpului se împlinesc 20 ani de 

la înființarea lui.  

Noi, personalul didactic auxiliar de la Liceul „Vasile 

Conta” din Tg. Neamț, trăim astăzi bucuria de a participa la 

sărbătoarea inimilor, a generațiilor de elevi care au trecut 

pragul acestei școli de prestigiu și a dascălilor entuziaști, 

dedicați și pasionați de actul învățării. Între chipuri vii și 

figuri formatoare, între micii școlari și tinerii învățăcei, noi, 

cei care rămânem în spatele scenei, ne exprimăm astăzi 

profunda recunoștință pentru tot ceea ce am înțeles și zidit în 

această cetate a cunoașterii, purtătoare a unui blazon care 

obligă și onorează: numele filosofului Vasile Conta. 

Ca orice sărbătoare a școlii, aceasta înseamnă pentru 

noi o rememorare a amintirilor dragi, a chipurilor de elevi 

care au crescut și s-au format în spiritul valorilor autentice, a dascălilor neobosiți care au ținut 

aprinsă neîncetat dorința de cunoaștere, de iubire și de înțelepciune. Alături de toți slujitorii 

citadelei, ne-am implicat în actul didactic, având convingerea că tot ce realizăm înseamnă 

întruchiparea autenticului și a firescului, că dăruirea de sine face parte din însăși ființa noastră, 

că suntem parte din acest prestigios lăcaș de minte, de artă și de învățătură. 

Dorim absolvenților noștri să păstreze întreaga lor viață amintirea vie a Școlii în care, 

de-a lungul timpului, s-au format și unde au învățat să discearnă Binele de Rău, primind lumina 

adevărată a cunoașterii de sine prin neîntrerupta iubire a întregului colectiv didactic: învățători, 

profesori, bibliotecari, laboranți, secretari, tehnicieni, informaticieni. 

Fie ca Sărbătoarea Liceului „Vasile Conta” să înnobileze sufletele tuturor celor care cu 

mândrie i-au trecut pragul, învățându-i să pășească în viață doar cu dreptul!    

                                                            Secretar-șef, Liliana Zaharia 
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EXCELENȚA ÎN EDUCAȚIE 

Performanțele unei școli sunt reprezentate de sensurile date educației, de viziunea 

asupra învățării, de relația profesori-elevi-părinți. Concursurile școlare validează munca 

elevilor, a dascălilor, susținerea părinților într-un traseu dificil, imprevizibil. De 20 de ani 

Liceul „Vasile Conta” susține potențialul creativ și științific al elevilor săi, prin promovarea 

valorilor identificate la nivelul cunoștințelor și aptitudinilor manifestate în timpul orelor de 

curs. Profesionalismul, seriozitatea, respectul sunt repere ce ne caracterizează profesorii, cei 

care își antrenează discipolii în numeroase competiții pentru a asocia numele școlii cu 

excelența. În fiecare zi, elevii noștri construiesc idealuri, se străduiesc, apoi se bucură de fiecare 

rezultat obținut.       

Începem capitolul dedicat performanței cu o poveste colectivă, momentul în care școlii 

noastre i-a fost recunoscută, la nivel național, activitatea educativă depusă de-a lungul anilor, 

încoronată de premierea Simpozionului „Ars Oeconomica” de către Ministerul Educației 

Naționale, în luna mai 2015. Redăm povestea acestei performanțe prin articolul dedicat 

evenimentului din revista „Contează!”, revista-emblemă a Liceului „Vasile Conta” din Tîrgu 

Neamț. Înainte de aceasta, prezentăm cuvintele colegei noastre, profesor Daniela Cristea, 

dedicate tuturor absolvenților acestei instituții de învățământ:  

Dragi  absolvenți, 

 Timpul, marele dirijor în orchestra universului, aleargă pe lângă noi. 

 Au trecut câțiva ani de la prima intrare în scenă. Ați fost marii actori care şi-au jucat 

bine rolul. Dăruirea, ambiția, elanul, perseverența, exigența au fost mereu în preajma voastră. 

Piesa e la ultimul act. Actorii şi-au jucat rolurile, decorul devine desuet, sala e încă plină. 

Aplauzele nu se aud. Pentru voi va începe curând o altă reprezentație. 

 N-a fost un vis, deci nu-l lăsați să se spulbere! 

 Creați-vă alt vis şi nu renunțați la el! 

 Îndepliniți-l și vă veți simți împliniți! 

Nu încercați să trăiți fără să visați! 

Intrați în noua voastră piesă! 

Le mulțumim părinților voștri pentru că au crescut niște oameni minunați! 

Dacă auziți aplauze, sunt pentru voi! De astăzi noi, profesorii, vom deveni figuranții 

care vă vor urmări din umbră și vă vor îmbrățișa de la distanță. 

Mulțumim! 

 

 

Cu toată considerația, un fost regizor,  

profesor Daniela Cristea 
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UN DREPT, O COPILĂRIE, O VIAȚĂ 

E DREPT CĂ ACESTA E DOAR UN MOMENT ÎN CARE AM FOST UNIŢI! 

 

Cu pași repezi străbatem puntea timpului, nerăbdători să ajungem în „Țara Viitorului”. 

Rememorăm trecutul ce ni se pare o pagină încheiată, ne mai jucăm cu prezentul şi trăim cu 

speranța unui viitor pașnic. 

Nu, viitorul nu e al meu! Trupuri, gingașe încă, vor călători spre ziua de mâine şi vor 

visa, vor iubi, se vor juca... Va fi un joc al misterului şi al necunoscutului, jocul viitorului ce 

alungă trecutul şi prezentul. E jocul numerelor ce pleacă şi al numerelor ce vin, e jocul vieții 

ce dispare şi apare. Nu fiți triști, jocul vostru se desfășoară până la capăt! Voi sunteți numerele 

care se învârtesc, se adună, se înmulțesc şi  împart bucurii celor din jur. Nu stricați jocul! 

Adunați numerele până la capăt şi fiți încrezători! Acest joc nu are sfârșit, e jocul viitorului în 

care numerele mici cresc din seva zilelor şi devin din ce în ce mai mari, iar exponentul lor este 

puterea înmulțită cu speranța.  

Ați făcut calculele? Datorită acestor numere vom avea viitorul. Dacă știți că sunteți unul 

dintre acestea mergeți în ecuația timpului!  

 

     

        (Viață x Libertate)visare = Lumea Viitorului! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul e al vostru, jucați-l! 

Numerele se rostogolesc în 

pulberea cenușie a timpului 

şi se unesc într-o horă a 

viselor eterne care va aduce 

în  copilărie un gram de 

fericire! 
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Scriitorul indian Tagore spunea în lucrarea Calea desăvârșirii: 

 „Nu-i făptură care să muncească din greu ca omul; prin natura lui, el e silit să-şi 

creeze în societate un câmp vast de activitate şi pe acest câmp e necontenit activ; el clădește 

şi dărâmă, face legi şi le desface, îngrămădește mase de materie, şi cugetă, şi cugetă, şi suferă 

neîntrerupt. În această trudnică muncă stă gloria şi măreția omului şi, fiindcă el o știe, nu 

încearcă să-şi mărginească sfera activității, ci e necontenit preocupat să-i lărgească 

granițele.” 

Omul – mai exact puiul de om – e ființa pe care noi, dascălii, încercăm să o modelăm.  

Învățătorul dă un sens vieții de școlar, determinând învățăcelul să scrie şi să-şi exprime 

gândurile. Mai târziu, profesorul finisează ființele în formare, încercând să le pregătească 

pentru viitor. 

Școala devine o a doua casă pentru elevi, iar dascălii fac parte din familie, căci 

permanent sunt în centrul atenției, cu bune şi cu rele. 

Marele istoric şi om politic Nicolae Iorga spunea că „nu zidurile fac o școală, ci spiritul 

care domnește în ea”. 

Venind şi rămânând în această instituție, elevii au anticipat că aici își vor găsi liniștea 

şi puterea de muncă, dorindu-și să încheie cu bine ciclul gimnazial. Unii cu rezultate foarte 

bune, cu premii şi recompense, alții cu absențe, dar toți plini de farmecul copilăriei.  

Credem că rezultatele obținute la olimpiade şi concursuri școlare se datorează domnilor 

profesori, dar şi părinților şi elevilor interesați. 

Anii de gimnaziu sunt plini de muncă trudnică, de emoții mari, de vise, de împliniri sau 

neîmpliniri, de bucurii şi tristeți, însă în final de izbândă. 

Cu drag, cu bucurie şi nostalgie rememorăm clipe dragi, pentru mai târziu, când ne vom 

aminti şi reaminti de școala noastră dragă în care am primit  comoară de minte şi suflet, știință 

de carte, trăiri şi întâmplări de școală şi viață ce vor rămâne zestre pentru anii ce vor urma. 

Copii şi diriginte aflați pe poteca ascendentă a realizării profesionale! Acesta este 

momentul nostru! Tinerii, căutători de vise şi de PROTECŢIE, încearcă să descopere noi 

modele demne de urmat. Copilăria lor o cere, viaţa lor o impune. Să nu-i părăsim, căci au 

nevoie de noi în drumul lor spre succes! 

Să le dăm copiilor dreptul la libertatea de a zâmbi, dreptul de a călători cu gândul spre 

lumi imposibile, dreptul de a se împrieteni cu fericirea şi de a avea frate soarele, dreptul de a 

vorbi cu cei dragi.  Astăzi le putem oferi pentru totdeauna dreptul la drepturi! 

Diriginte, profesor Daniela Cristea 
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Liceul „Vasile Conta” – premiat de Ministerul Educației Naționale 

 
SIMPOZIONUL „ARS OECONOMICA” CÂŞTIGĂ MARELE PREMIU LA NIVEL NAŢIONAL ÎN 

CADRUL CONCURSULUI „ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” 

Iată că se poate, iată că prin muncă în echipă, dăruire, creativitate şi responsabilitate, 

Simpozionul „Ars Oeconomica”, organizat de Liceul „Vasile Conta”, a obținut şi o confirmare, 

la cel mai înalt nivel, a valorii 

activității educative pe care o 

depune instituția de la 

înființarea sa. Suntem cu atât 

mai mândri, cu cât confirmarea 

vine din partea Ministerului 

Educației Naționale, 

confirmare care așază Liceul 

„Vasile Conta” şi învățământul 

nemțean pe harta marilor 

proiecte educative ale țării. Dar 

până să ajungem la momentul 

premierii, să o luăm treptat şi să 

spunem povestea acestui simpozion.   

Începând cu anul școlar 2011 - 2012, Ministerul Educației Naționale organizează, 

anual, programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!", în semestrul al II-lea al 

anului școlar. Obiectivul acestui demers este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor şi a 

cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale acestora, 

care să le pună în valoare talentele şi capacitățile în diferite domenii. Fiecare unitate de 

învățământ își elaborează propriul program de activități în care sunt implicați toți elevii şi toate 

cadrele didactice, pe baza propunerilor elevilor, ale cadrelor didactice şi ale părinților. Anul 

acesta, proiectele au fost structurate pe zece domenii educaționale: cultural, artistic, tehnic, 
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științific, sportiv, educație pentru cetățenie democratică şi promovarea valorilor umanitare, 

educație pentru sănătate şi stil de viață sănătos, educație ecologică şi de protecție a mediului, 

abilități de viață, consiliere şi orientare. 

În baza punctajului obținut (din care 80% reprezintă nota evaluării, celelalte 20% 

constituind numărul de voturi acumulate), din cele 220 de proiecte înscrise în concurs, 

câștigător pe domeniul științific a 

fost Simpozionul Național 

„ARS OECONOMICA”, 

organizat de Liceul „Vasile 

Conta”. Proiectul a vizat trei 

direcţii de acțiune: Patrimoniul 

economic, Patrimoniul cultural şi 

Patrimoniul ecologic, fiecare 

incluzând mai multe secţiuni, fapt 

ce i-a conferit un caracter 

interdisciplinar. Încurajarea 

schimbului de idei, a creativităţii, 

a spiritului antreprenorial şi a rigurozităţii ştiinţifice a reprezentat punctul forte al 

simpozionului organizat de liceul nostru. 

Cum a fost posibilă o astfel de performanta care situează Liceul „Vasile Conta” la 

nivelul marilor instituții de învățământ din țară? MUNCĂ, foarte multă muncă, o muncă în 

echipă în care au fost incluși, deopotrivă, elevi, profesori, părinți şi colaboratori, implicați cu 

toții în activitatea educativă pe care o depune 

liceul. Apoi, încredere, încredere în forțele 

proprii, în valoarea muncii educative pe care o 

depunem, în talentul elevilor care calcă pragul 

şcolii noastre. Şi, bineînțeles, sârguință, 

încăpățânarea de a aduce un plus de valoare unui 

simpozion care a crescut de la an la an, refuzul 

de a accepta piedici şi motivarea corectă a tuturor 

celor implicați, care nu putea fi făcută decât de 

un manager deschis, cu o viziune clară asupra 

misiunii unei instituții de învățământ din secolul 

al XXI-lea ce știe să își prețuiască valorile.     

O delegație din care au făcut parte dl. 

inspector, profesor Ioan Romeo-Roman 

(inițiatorul simpozionului), dna director, 

profesor Cojocariu Karina-Ingrid (organizatorul 

ediției a III-a a simpozionului) şi alți colegi 

profesori, alături de elevii care s-au implicat 

conștiincios în activitățile de promovare și 



39 

desfășurare a acestui proiect educativ, s-a îndreptat, în ziua de 6 iunie 2015, spre București 

acolo unde, în cadru festiv, urma a fi preluat premiul.  

Primirea a fost la înălțime, atmosfera deosebită, iar emoțiile pe măsură. Oamenii care 

ne-au întâmpinat au fost dintre cei aleși. Distincțiile 

au fost înmânate de András György Király şi 

Gigel Paraschiv, secretari de stat în Ministerul 

Educației, şi Ioan Chelaru, vicepreședintele 

Senatului. A fost apogeul unei munci depuse pe 

perioada unui întreg an școlar, care s-a văzut 

răsplătită şi care a așezat numele Liceului „Vasile 

Conta” în galeria marilor furnizori de educație la 

nivel național.  

Dacă rostul unui simpozion este acela de a 

încuraja schimbul de idei, putem considera că cea 

de-a III-a ediție a Simpozionului Național „ARS 

OECONOMICA” și-a atins, din foarte multe puncte 

de vedere, scopul. A promova schimbul de idei, a 

promova exercițiile de creativitate, interpretare şi 

argumentare, a promova instituția școlară pe care o 

reprezentăm prin parteneriate, iată câteva dintre dezideratele pe care proiectul educațional şi 

le-a propus şi, în aceeași măsură, le-a şi atins.  

Nu ne vom opri aici, căci distincția primită ne obligă să aducem încă un plus de valoare 

activității educative pe care o desfășurăm. Suntem, însă, mândri de tot ceea ce reprezintă Liceul 

„Vasile Conta”! 

 

Director, profesor Karina Ingrid Cojocariu 
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Paginile următoare spun povestea a 20 de ani de excelență în educație, pornind de la 

rezultatele obținute de elevii noștri la etapele naționale ale olimpiadelor școlare. Alături de 

premiile obținute de aceștia, se află numele mentorilor, dascălii prin a căror îndrumare totul a 

fost posibil. Felicităm, așadar, deopotrivă, dascăli și elevi, gândindu-ne că anii următori vor 

adăuga noi performanțe! 

Începem prin a ne omagia doi dintre colegii care au participat drept coordonatori ai 

loturilor olimpice ale județului la etapele naționale ale olimpiadelor școlare:  

1. TRAIAN COSMA, DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ: OLIMPICII ŞCOLII ROMÂNEŞTI 

(coordonator al lotului de olimpici la disciplina Limba și literatura română), 2008 

2. DAN ŢÂRDEA, DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ: OLIMPICII ŞCOLII ROMÂNEŞTI (coordonator 

al lotului de olimpici la disciplina educație plastică), 2008 

Prezentăm acum rezultatele elevilor care redau excelența muncii educative depuse de 

cadrele didactice ale Liceului „Vasile Conta”.  

Nume și prenume Premiul obținut la etapa națională a olimpiadelor școlare Anul Profesorul îndrumător 

RALUCA ELENA 

COJOCARU 

MENŢIUNE, OLIMPIADA DE CHIMIE 2001 MICLESCU 

CORNELIU 

FILIP MARIAN IOAN PREMIUL I, OLIMPIADA INTERJUDEȚEANĂ DE RELIGIE 2002 MOISII MARIA 

ANTONIA BOBRIC DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, CONCURSUL NAŢIONAL 

INTERDISCIPLINAR  ± POEZIE  

2006 IOAN CRISTINA 

NARCISA AVADANEI MENŢIUNE, CONCURSUL NAȚIONAL DE LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ „IONEL TEODOREANU” 

2006 CRISTEA DANIELA 

CROITORU IUSTINA PREMIUL SPECIAL, CONCURSUL NAȚIONAL DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ „IONEL TEODOREANU” 

2006 CRISTEA DANIELA 

IRINA LUNGU OLIMPIADA DE MATEMATICĂ 2008 IOAN CRISTINA 

MIHAELA COJOCARU MENŢIUNE, OLIMPADA INTERJUDEŢEANĂ DE RELIGIE  2008 MOISII MARIA 

DENIS IOANA IGNAT MENŢIUNE, OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 2008 COSMA TRAIAN 

NARCISA AVADANEI  MENŢIUNE, OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 2008 CRISTEA DANIELA 

NARCISA AVADANEI DENIS 

IOANA IGNAT 

LOCUL I PE ECHIPE, OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 2008 CRISTEA DANIELA 

COSMA TRAIAN 

COSTINA PRISTAVU DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ 

2008 CRISTEA DANIELA 

POPESCU PAVEL MENŢIUNE, OLIMPIADA NAŢIONALĂ A DISCIPLINELOR ECONOMICE 2010 ASOFIEI MONICA 

ATUDOSIEI IULIANA 

ŞTEFANA BĂLŢĂTESCU MENŢIUNE, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE ORTODOXĂ 2011 MACOVEI EMA 

ANA DARIA ZĂHĂLEANU DIPLOMĂ DE MERIT, CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ 

„EUCLID”  

2011 IOAN CRISTINA 

MARIUS NAIMAN DIPLOMÎĂ DE PARTICIPARE, OLIMPIADA DISCIPLINELOR 

ECONOMICE 

2011 ROMAN ROMEO  

ASOFIEI MONICA 
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OVIDIU MOVILĂ DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, CONCURSUL NAŢIONAL DE 

MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

2011 TROFIN MANUELA 

IOANA LIPAN PREMIUL SPECIAL, OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 2011 CRISTEA DANIELA 

OVIDIU MOVILĂ MENȚIUNE, CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ 

„ADOLF HAIMOVICI”  

2012 TROFIN MANUELA 

ŢUŢUIANU ANDREEA PREMIUL SPECIAL, OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIRE 

ORTODOXĂ 

2013 MOISII MARIA 

SCEASTLIVAIA IRINA DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, CONCURSUL NAŢIONAL DE 

MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

2013 TROFIN MANUELA 

SALOMIA ALEXANDRA DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, CONCURSUL NAŢIONAL DE 

MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

2013 TROFIN MANUELA 

FILIP ANA MARIA DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE 

ORTODOXĂ 

2013 MOISII MARIA 

SCEASTLIVAIA IRINA DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, CONCURSUL NAŢIONAL DE 

MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

2014 TROFIN MANUELA 

MIHĂILĂ IONELA DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, CONCURSUL NAŢIONAL DE 

MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

2014 TROFIN MANUELA 

ELENA CASIANA BOBRIC DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE 

VIAŢĂ 

2016 CRISTEA DANIELA 

ELENA IULIANA TRIFAN  PREMIUL SPECIAL, OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ CULTURĂ ŞI 

SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ 

2016 CRISTEA DANIELA 

SANDU EMANUEL 

MĂDĂLINA MANOLACHE DIPLOMĂ DE PARTICIPARE, OLIMPIADA DISCIPLINELOR 

ECONOMICE 

2017 IONICHE ANIŞOARA 

PINTILIE RADU  

CARMEN IGNAT MENŢIUNE, OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ 2017 RALUCA STAFIE 

 

Și disciplinele sportive au fost de-a lungul timpului laureate la Olimpiada Națională a 

Sportului Școlar.  

1. FOTBAL, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, LOCUL al II-lea, BOTOȘANI, 2008, PROF. ÎNDRUMĂTOR POPA CONSTANTIN 

2. HANDBAL FETE, ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL, MENȚIUNE, BOTOȘANI, 2013, PROF. POPA CONSTANTIN 

3. RUGBY, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, LOCUL al III-lea, BÂRLAD, 2014, PROF. POPA CONSTANTIN, AFLOAREI GEORGE 

4. FOTBAL PRIMAR, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, MENȚIUNE, BACĂU, 2017, PROF. POPA CONSTANTIN, AFLOAREI GEORGE 

5. RUGBY, ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL, LOCUL al III-lea, BÂRLAD, 2014, PROF. POPA CONSTANTIN, AFLOAREI GEORGE 

6. RUGBY, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, LOCUL al III-lea, BÂRLAD, 2014, PROF. POPA CONSTANTIN, AFLOAREI GEORGE 

 

Excelența în educație ia, la Liceul „Vasile Conta”, forme diverse. Rezultatele obținute 

la etapele naționale ale olimpiadelor școlare (deși notabile, cu siguranță, sunt și participările la 

etapa județeană) sunt doar o față a performanței. La fel de importantă pentru noi este și 

recunoașterea pregătirii temeinice. Prezentăm, în continuare, șefii de promoție ai instituției 

noastre, începând cu anul înființării:  
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ANUL CLASA NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI MEDIA 

1997-1998 VIII VASILIU EMILIANA RAMONA 9,98 

1998-1999 VIII TĂRĂBOANȚĂ LUCIA 9,70 

1999-2000 VIII COJOCARU DANIELA 9,96 

2000-2001 VIII CHITIC ANCA MARIA 10 

2001-2002 VIII AMARANDEI IULIAN 10 

2002-2003 VIII HUMULESCU MARIA ECATERINA 10 

2003-2004 VIII TIMOFTE COSTIN 9,96 

2004-2005 VIII IOAN LIVIU ANDREI 10 

2005-2006 VIII NICULESCU SIMONA 10 

2006-2007 VIII TIMOFTE CRISTIAN EUGEN 10 

2007-2008 VIII ISACHE ADRIAN VASILE, VRÂNCIANU DRAGOȘ IOAN, MOVILĂ SIMONA 10 

2008-2009 VIII IGNAT DENISA IOANA 10 

2009-2010 VIII MAFTEI DORIAN ȘTEFAN, MĂRCULEȚ DAN GEORGIAN,  

MUNTEANU ALINA IONELA, ȘARGU GABRIEL BOGDAN 

BOBRIC ANTONIA ADINA, MATASĂ RĂZVAN IONUȚ 

10 

2010-2011 VIII ASAFTEI ANDREEA, AVADANEI ANDREI NICOLAE, CIOMĂRTAN IOANA,  

FILIP MARIAN IOAN, COZMA ELENA, MOVILĂ DANIEL 

10 

XII URZICĂ IULIANA 9,82 

2011-2012 VIII LIPAN IOANA, MĂRCULEȚ IOAN CĂTĂLIN, ZĂHĂLEANU ANA DARIA 10 

XII NAIMAN MARIUS 9,90 

2012-2013 VIII BEJAN MARTHA 10 

XII LUCA LOREDANA 9,87 

2013-2014 VIII GAFIȚA ELENA, ȚUȚUIANU ANDREEA, ATANASIU VLAD CONSTANTIN 10 

XII DAVID ANDREEA 9,85 

2014-2015 VIII APOSTOL MARIA 10 

XII SOFICA ADINA MĂDĂLINA 9,82 

2015-2016 VIII TUDOSĂ ANA MARIA 9,95 

XII ROȘCA MIOARA VASILICA 9,96 

2016-2017 VIII ALUCĂI ANA MARIA 10 

XII PETRARIU IONUȚ 9,75 
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O altă față a excelenței la Liceul „Vasile Conta” o reprezintă elevii de 10 la examenele 

naționale de la sfârșit de ciclu școlar. Nu de puține ori aceste rezultate au fost publicate în 

presa locală, contribuind astfel la promovarea imaginii școlii. Prezentăm, în rândurile ce 

urmează, câțiva elevi de 10, absolvenți ai școlii noastre.  

 30 Iunie 2014 

Șefii de promoție de la liceele de sub Cetate 

• George Cristian Gavriloaia, de la Colegiul Ștefan, a încheiat clasele IX-XII cu media generală 10 

• „Nu a fost o greutate obținerea acestor rezultate, fiindcă m-am pregătit zi de zi“, ne-a spus tânărul care vrea 

să urmeze Academia de Politiei • Șefe de promoție au fost și Georgiana Dudanu, la Colegiul Creangă, și 

Andreea David, la Liceul Conta • „Am învățat când a trebuit și am știut să iau școala în serios. Ține și de 

orgoliu, am vrut să fiu sus“, am aflat de Georgiana Dudanu • „N-aș putea spune că rezultatele mele au un 

secret la mijloc. Cred că depinde de ce își dorește fiecare în parte“, susține Andreea David 

Din cele câteva sute de elevi care au absolvit clasa a XII-a la liceele din Tîrgu Neamț, doar trei se 

pot mândri anul acesta cu statutul de șef de promoție. Unul dintre ei este George Cristian Gavriloaia, de la 

Colegiul National „Ștefan cel Mare” (Profil uman - Științe sociale), care a încheiat clasele IX-XII cu media 

generală 10, o performanță pentru care a primit, la cursul festiv, o diplomă de excelentă din partea directorului 

Dorin Moroșanu. Tânărul, originar din comuna Brusturi, vrea să urmeze Academia de Politie, având ca 

variantă de rezervă o scoală de subofițeri. „Pentru mine nu a fost o greutate obținerea acestor rezultate, fiindcă 

m-am pregătit zi de zi și am primit cu plăcere orice informație de la domnii profesori, am valorificat-o și am 

încercat să mi-o păstrez în memorie. Nu am sacrificat din pasiuni. Timpul liber mi l-am ocupat cu 

fotografiatul, lecturi și călătorii. Vreau să călătoresc mult și îmi propun anumite destinații și pentru această 

vacantă. Voi păstra legătura cu toți colegii, fiindcă ne-am înțeles foarte bine. Am avut un colectiv destul de 

unit, fapt datorat doamnei diriginte Bianca Tarhon. S-a implicat foarte mult și îi aduc toată admirația și 

considerația mea“, ne-a spus George Gavriloaia.  

La Colegiul Tehnic Ion Creangă șefă de promoție este Georgiana Dudanu, cu media 9,86. Nu s-a 

hotărât încă spre ce facultate să se îndrepte, dar are în vedere două variante: Limbi străine și Cibernetică. „De-

a lungul anilor am avut onoarea de a lucra cu profesori foarte buni si care m-au ajutat foarte mult. Nu pot 

spune că am tras foarte tare ca să obțin aceste rezultate, dar am învățat când a trebuit și am știut să iau școala 

în serios. Tine si de orgoliu, am vrut să fiu mai sus. În liceu, cel mai mult mi-a plăcut engleza si matematica. 

Mai desenez din când în când, mai mult schițe și îmi place dansul, de oricare gen. Când eram la scoală, la 

Grumăzești, am fost majoretă, dar la liceu nu am mai continuat“, ne-a mărturisit Georgiana. Directorul 

Colegiului Ion Creangă, Gheorghe Apetrei, a avut numai cuvinte de laudă pentru ea. A ținut să evidențieze și 

meritele unui alt elev de excepție, Irineu Ionesii, care a terminat liceul cu media 9,84, foarte aproape de prima 

clasată.  

La Liceul „Vasile Conta”, șefă de promoție este Andreea David, din Bălțătești. Tânăra a 

absolvit clasele IX-XII cu media 9,85, reușită pentru care a primit de la directoarea Karina Cojocariu 

o diplomă de excelență, în cadrul galei dedicate celor mai buni elevi ai liceului. „N-aș putea spune că 

rezultatele mele au un secret la mijloc. Cred că depinde de ce își dorește fiecare în parte. Dacă vrei să 

fii sus, trebuie să muncești, să fii prezent la școală, să-ți faci temele, proiectele. Am ales un liceu cu 

profil economic fiindcă mi-a plăcut acest domeniu pe care vreau să-l aprofundez și la facultate, la Tîrgu 

Mureș. Mi-ar plăcea să ajung manager, să lucrez într-o companie multinațională, să cunosc oameni 

noi. Îmi voi aminti cu plăcere de timpul petrecut în liceu, pentru că s-au legat relații de prietenie cu 

colegii. Port o amintire frumoasă tuturor profesorilor mei“, a declarat Andreea. 

http://mont.ro/stiri/?editia=20140630&pagina=prima
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Piatra-Neamt.     Joi, 17.06.2010  

Doi elevi vor intra la liceu cu media zece 

  
Situația înregistrată la admiterea în clasa a IX-a din vara trecută, când la unele dintre liceele de elită 

s-a intrat cu medii mai mari sau egale cu 9,00, se va repeta şi în acest an. Şi asta, deoarece mediile de admitere 

ale candidaților din promoția curentă sunt cel puțin la fel de bune. Un singur exemplu: dintre cei 5.289 de 

candidați care vor participa la prima repartizare computerizată, 783 au medii mai mari sau egale cu 9,00! Alți 

1.126 de elevi care au absolvit gimnaziul au medii de admitere cuprinse între 8,00 şi 8,99, iar 1.212 dintre 

aceștia au medii rezonabile (care le vor permite accesul în liceele bunicele) - între 7,00 şi 7,99.  
Medii „la limită" - cuprinse între 6,00 şi 6,99 - au obţinut 1.174 de elevi, iar medii care sunt specifice 

admiterii pe filiera tehnologică (fostele specializări de la școlile de arte şi meserii - între 5,00 şi 5,99) au 809 

de elevi. Medii de admitere "de avarie", mai mici de 4,99, au 185 dintre candidați. 
  
Top admitere - o fată şi un băiat în fruntea listei 
  
Medii foarte mari de admitere au mulți dintre candidați. Totuşi, nu putem să nu amintim numele 

celor care formează elita elitelor. Adică a elevilor care s-au remarcat atât pe parcursul celor patru ani de 

gimnaziu, cât şi la tezele cu subiecte unice, respectiv la evaluările naționale din acest an școlar şi care intră 

în competiţia repartizării computerizate cu medii apropiate de perfecțiune. Cu regretul că nu-i putem aminti 

pe toți elevii merituoși, îi vom nominaliza măcar pe cei acei copii nemțeni care au medii de admitere de la 

9,95(!) în sus. 
Șefi de promoție „all schools" în acest an sunt Ioana Alexandra Pavăl, fostă elevă a Şcolii 

Grumăzești, şi Gabriel Bogdan Șargu (de la Liceul Economic „Vasile Conta" Târgu-Neamț) - ambii cu 

media zece!. Urmează, cu media 9,99, Elena Zoiţa şi Ruxandra Maria Popuţoaia (ambele de la Școala nr. 2 

Piatra-Neamţ). Podiumul admiterii din acest an cuprinde încă doi elevi, cu medii de 9,98: Casiana Alexandra 

Arsene (Școala Grumăzești) şi Dan Georgian Mărculeţ (Liceul Economic „Vasile Conta" Târgu-Neamț). 
Medii egale sau mai mari de 9,95 mai au următorii candidați: Nelia-Marina Roşanu (Școala nr. 

3 Piatra-Neamţ), Emanuel Achirei (Colegiul Naţional „Ștefan cel Mare" Târgu-Neamţ), Alina Ionela 

Munteanu, Dorian Ștefan Maftei, Ramona-Ioana Diaconu (toți de la Liceul Economic „Vasile Conta" 

Târgu-Neamț), Maria-Laura Cămăruţ (Școala nr. 5 Piatra-Neamţ), Alexandra Vicol, Diana Maria Dodiţă, 

Matei Ştefan Cornea (toți de la Școala nr. 2 Piatra-Neamţ) şi Ioan Năstăselu (Colegiul Naţional „Ștefan cel 

Mare" Târgu-Neamţ. 
  
Zece pe linie în gimnaziu 
  
Nu mai puțin de 31 dintre candidații la admiterea din acest an au terminat gimnaziul cu media 

generală zece! Performanța a fost reușită, în afară de elevii nominalizați deja cu medii foarte mari de admitere, 

de următorii elevi: Florina Elena Barbu (Şcoala nr. 5 Piatra-Neamţ), Andrei Claudiu Roibu (Școala nr. 1 

Bicaz), Răzvan Ionuţ Mătasă, Antonia Adina Bobric, Maria Platon (toți de la Liceul Economic „Vasile 

Conta" Târgu-Neamț), Ştefania Gordei (Școala nr. 5 Roman), Andreea Scurtu (Şcoala Bicazu Ardelean), 

Miruna Harabagiu (Şcoala nr. 1 Roman), Lămîiţa Traistă, Lorena Strechie (ambele de la Şcoala nr. 5 Piatra 

Neamţ), Ionuţ Daniel Predoaia (Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare" Târgu-Neamţ), Claudia Andreea Nistor 

(Şcoala "Daniela Cuciuc" Piatra Neamţ), Debora Elena Huţanu (Grup Şcolar "Dimitrie Leonida" Piatra 

Neamţ), Ana-Maria Bodnar (Şcoala "Mihai Eminescu" Roman), Oana Camelia Ciulei (Şcoala nr. 1 Bicaz), 

Alexandra Petruţa Savu (Şcoala nr. 6 Roman), Elena Alexandra Tabacariu (Şcoala nr. 5 Roman), Andreea 

Nicoleta Baboi (Şcoala nr. 1 Pipirig), Georgiana Alexandra Bîrsan (Şcoala Bicazu Ardelean) şi Adina Bianca 

Trefaş (Şcoala Barticeşti/Boteşti).  
Trebuie remarcat că în acest an admiterea va fi, cu câteva excepții, „la discreția" elevilor din Târgu-

Neamţ. În aceste condiții este de așteptat ca mediile de admitere în liceele din orașul de sub Cetate să fie 

foarte mari. 

 

 

 

 

http://www.ziare.com/piatra-neamt/
http://www.realitateamedia.ro/stiri-neamt/social/14324/doi-elevi-vor-intra-la-liceu-cu-media-zece.html
http://www.ziare.com/piatra-neamt/
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Fișa unor elevi model 

 

Performanțele elevilor de la Conta apar consemnate în diverse 

publicații, inclusiv în mass-media. O lucrare reprezentativă, în acest 

sens, este cea a profesorului, editorului și scriitorului, Gheorghe 

Gorincu, apărută la Editura Danubius, Brăila, 2013, intitulată 

Prezențe ale elevilor și absolvenților din învățământul 

preuniversitar în lumea contemporană. După cum autorul însuși 

remarcă, e „o necesară recunoaștere a performanțelor elevilor de la 

toate nivelele din învățământul preuniversitar”. Cartea, care este o 

premieră absolută în universul publicațiilor, face cunoscute pe plan 

național rezultatele de excepție ale inteligenței românești – elevii 

performeri din ciclurile primar, gimnazial și liceal, printre care se numără și Ioana Lipan și 

Marius Naiman de la Liceul „Vasile Conta”.  

 
LIPAN IOANA. VOCAȚIA EXCELENȚEI 

 

Nume:                                              LIPAN IOANA 

Data nașterii:                                 07.01.1997 

Adresa:                     Târgu-Neamţ, str. Radu Teoharie, nr. 64, jud. Neamț, cod 615200 

EDUCAŢIE: 

2012 – 2013                                     Elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Tg. 

Neamț, profilul  „Științe ale naturii” 

2008 - 2012        Clasele V-VIII      Liceul Economic „Vasile Conta“ Târgu-Neamț 

 

2004 - 2008         Clasele I-IV          Liceul Economic „Vasile Conta“ Târgu-Neamț  

 

PREZENTARE:  

Mă consider o persoană tenace, care știe ce vrea, o persoană onestă care preferă întotdeauna 

adevărul dureros decât minciunile de fațadă, sunt generoasă atât cât se poate, dar știu și să păstrez. În 

urma absolvirii clasei a VIII-a cu media 10 am primit din parte școlii o Diplomă de Excelență ca o 

încununare a activității. Cu acest prilej am acordat un interviu pentru TVR Iași şi pentru ziarul 

„Monitorul de Neamț.” Media 10 la examenul de Testarea Națională pentru mine a însemnat foarte 

mult. Aveam deja media 10 în gimnaziu, deci media la examen era totul sau nimic şi am fost mulțumită 

că am reușit să mă concentrez atât de bine încât să reușesc să le demonstrez şi celor din afara școlii că 

sunt o elevă bine pregătită. Chiar dacă am intrat cu media 10 la liceu nu înseamnă că m-am simțit vreo 

secundă mai presus de ceilalți colegi ai mei. Liceul este perioada în care trebuie să dovedesc faptul că 

acea medie de 10 nu era doar o notă frumoasă scrisă pe hârtie, ci reflectă cu adevărat cunoștințele mele. 

 

REZULTATE DEOSEBITE:   

M-am implicat permanent în activitățile școlare şi extrașcolare, fiind susținută permanent de 

cadrele didactice şi de colegi. Imaginea școlii a fost promovată permanent prin intermediul revistei 

„CONTEAZĂ!” apărută Editura „Egal” din  Bacău.  În calitate de redactor al revistei, am publicat o 

serie de articole: 

 În numărul 2 al revistei din anul şcolar 2010-2011 am publicat compunerea „Sub căciula lui Dănilă 

Prepeleac”, lucrare care a obţinut Premiu special la Concursul de creaţie literară „Ion Creangă”, Tg. 

Neamţ, 2009, sub îndrumarea doamnei profesor Daniela Cristea 

 În numărul 3 al revistei din anul şcolar 2011-2012 doamna profesor de limba şi literatura română 

Daniela Cristea a publicat un articol intitulat „Magicianul cuvintelor”, în care a scos în evidenţă 

rezultatele înregistrate de mine la diferite olimpiade şi concursuri şcolare.  

 În numărul 4 al revistei din anul şcolar 2011-2012 am publicat articolele „Poluarea continentului 

albastru”, coordonată de doamna profesor Emilia Cojocaru şi articolul „Pledoarie pentru limba şi 

literatura română”, sub îndrumarea doamnei profesor Daniela Cristea. 
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Menționez că revista „CONTEAZĂ!” a Liceului Economic „Vasile Conta” din Târgu-Neamţ a 

obţinut în anul școlar 2011-2012 „LOCUL I” la Concursul revistelor școlare, etapa județeană şi 

„TITLUL DE LAUREAT” la Concursul Național al revistelor școlare. 

2011-2012, clasa a VIII-a: 

 Diplomă de merit, Premiul I şi MEDALIE DE AUR pentru rezultatul obținut la Concursul 

Național de Evaluare în Educație la Limba şi literatura română, clasament național, 19 mai 2012, 

coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 PREMIUL II LA Concursul „O lume de poveste” organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

ANTREC Neamţ, 26 mai 2012, coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 PREMIUL II la Concursul Internațional „Bucuria de a fi copil”, Târgu-Neamţ, 16 iunie 2012, 

coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 MENŢIUNE la Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură Română, etapa judeţeană, 3 martie 

2012,  coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 CERTIFICAT pentru participarea la Proiectul internaţional „Banii şi bugetul”, coordonator, 

profesor Vasile Astăcioae. 

 

2010-2011, clasa a VII-a  

 PREMIUL SPECIAL pentru abilitatea de a formula judecăți de valoare la Olimpiada de Limbă, 

Literatură şi Comunicare „George Călinescu”, etapa națională, Ploiești, 18-23 aprilie 2011, 

coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 PREMIUL I la Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură Română „George Călinescu”, etapa 

judeţeană, coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 PREMIUL I la Concursul Internaţional „Cultură, tradiție şi căi spirituale”, Mânăstirea Neamţ, 

coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 Diplomă de merit pentru rezultatul obţinut la Concursul Naţional de Evaluare în Educație la Limba 

şi literatura română, clasament județean, 14 mai 2011, coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 Diplomă de merit, Premiul I şi MEDALIE DE AUR pentru rezultatul obținut la Concursul 

Național de Evaluare în Educație la Limba şi literatura română, clasament național, 14 mai 2011, 

coordonator, profesor Daniela Cristea. 

 

2009-2010, clasa a VI-a 

 PREMIUL SPECIAL  la Concursul de creaţie literară „Sub căciula lui Dănilă Prepeleac”, 11-13 

decembrie 2009, coordonator, profesor Daniela Cristea; 

 DIPLOMĂ acordată de FUNDAŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ SPERANŢA - pentru 

încredere, implicare şi susținere. 

 

2008-2009, clasa a V-a 

 CERTIFICAT  acordat de fundația TECHNICLES pentru voluntariat şi sprijin acordat în cadrul 

proiectului EUROPE IS US; 

 CERTIFICAT DE RECUNOŞTINŢĂ acordat de FUNDAŢIA FILANTROPICĂ OMENIA 

pentru încredere, implicare şi susținere a Centrului de zi pentru copiii de 7-14 ani şi bătrânii asistați. 

 

2007-2008, clasa a IV-a 

 PREMIUL I la Concursul formațiilor artistice şcolare, teatru şcolar, etapa judeţeană; 

 PREMIUL I la Concursul naţional de matematică „Micul matematician” 

 PREMIUL SPECIAL la Concursul de creaţie literară organizat în cadrul proiectului 

„LITERATURA – IZVOR NESECAT DE INSPIRAŢIE“, coordonator, învăţător Adriana Iliescu. 

 

2006-2007, clasa a III-a 

 PREMIUL I la Concursul National WINNERS, disciplina limba engleză, coordonator, profesor 

Lăcrămioara Ilica; 
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 PREMIUL III la Concursul „Rhyme English” organizat de Liceul Economic „Vasile Conta”, 

noiembrie, 2007, coordonator, profesor Ilica Lăcrămioara. 

 

PARTICIPĂRI LA DIFERITE CONCURSURI NAŢIONALE ŞI JUDEŢENE : 

2009-2010 Concursul Cangurul Lingvist, secţiunea Franceză-Spaniolă, coordonator, profesor Ioan 

Balaban; 

   2009-2010 Concursul Naţional de Matematică „Lumina Math“, coordonator, profesor  Manuela Trofin;                           

2008-2009 Concursul Cangurul Lingvist, secţiunea Franceză-Spaniolă, coordonator, profesor Ioan 

Balaban; 

2008-2009 Concursul Naţional „Media Kinder“, coordonator, profesor Emilia Cojocaru;  

2007-2008  Concursul European de Matematică aplicată Cangurul, coordonator, învăţător Iliescu 

Adriana; 

2007-2008 Concursul „Cănguraşul în Lumea Poveștilor“, coordonator, învăţător Iliescu Adriana; 

2007-2008 Colaborare la Revista „Jucării de ghiozdan“ realizată de elevii din clasele I – IV  de la Liceul 

Economic „Vasile Conta“; 

 

Elevi de onoare  

 

O cheamă Ioana şi are 15 ani. După cum afirmă Emanuela Chirilă, o bună prietenă, „Ioana a 

venit pe lume cu darul de a visa, de a descoperi lumi de basm. Cu ochi negri, înconjurați de gene ce se 

ridică uşor spre viitor, acest copil a ajuns la vârsta de poveste a anilor adolescenței”.  

Dumnezeu a binecuvântat-o cu o familie iubitoare, căci a fost o rază de lumină la venirea pe 

lume. Din primele clipe de viaţă a sorbit din bucuria părinţilor şi a crescut în armonie. Şi-a făcut prieten 

vântul, pe care l-a lăsat mereu să se joace în părul negru-strălucitor. A considerat că nu poate avea un 

singur prieten, așa că a început să comunice cu soarele, cu luna şi cu florile ce îi zâmbeau în cosiță. S-

a maturizat, iar lumea imaginară pe care şi-a creat-o a însemnat un univers paralel, plin de realizări.  

Cărțile au devenit pentru Ioana adevărații prieteni, datorită cărora a reușit să exploreze 

necunoscutul. Într-o compunere, Ioana spunea că „am o relație magică, de neimaginat, cu lumea cărților. 

Din punctul meu de vedere, ele ne deschid calea cunoașterii, ne formează un drum, ne împlinesc un 

ideal”. Este copilul pe care şi l-ar dori orice părinte. Tenace, vorbăreață, responsabilă, Ioana atrage 

mereu atenția celorlalți. Ea însăși se autocaracterizează ca fiind o persoană sinceră şi generoasă”. La 

calitățile Ioanei, colega sa, Ştefana Bălţătescu, a adăugat „toleranța şi onestitatea, pliate pe o 

personalitate puternică”, iar Mălina Apopei o consideră un „atom cu sarcină pozitivă, gata oricând să 

anuleze energiile negative din preajmă”. 

Cu siguranță, o cunoașteți pe Ioana Lipan, laureată cu Premiu special  la Olimpiada de 

Limbă, Literatură şi Comunicare „George Călinescu”, etapa naţională, Ploiești, 18-23 aprilie 

2011. E o mândrie a şcolii noastre, căci nu este concurs de creaţie literară la care să nu participe:  

 Concursul regional „Sub căciula lui Dănilă Prepeleac, Tg. Neamţ, 2009, Premiu Special; 

 Concursul Internaţional „Cultură, tradiție şi căi spirituale”, M-rea Neamţ, 2011, Premiul I; 

  Olimpiada de Limbă, Literatură şi Comunicare „George Călinescu”, etapa judeţeană, 

Piatra – Neamţ, 2011, Premiul I; 

 Concursul Naţional de Evaluare în Educație, limba română, 2011, Medalia de aur. 

„Pe Ioana o pot considera un adevărat model de perseverență, deoarece reușește să-şi pună în 

valoare sclipirea pe care Dumnezeu o strecoară în fiecare dintre noi”, afirmă Adela Panaite, o altă bună 

colegă. „Pe aripile vântului a călătorit către noi abisuri, de unde a reușit mereu să se întoarcă plină de 

speranță şi încredere, iar pe noi, colegii, ne-a făcut să fim mândri că o avem colegă, determinându-ne 

să muncim mai mult.” 

Cred că fiecare profesor ar putea-o defini pe Ioana: „magicianul cuvintelor”, „locul geometric 

al tuturor energiilor pozitive”, „ecuația chimică echilibrată”, „sâmburele care izvorăște speranță”, 

„balanța universală”, „punctul cardinal al reușitei”, „stropul de credință şi binecuvântarea lui 

Dumnezeu”. Dacă mai găsiți vreo definiție pentru Ioana şi pentru toți elevii olimpici ai acestei școli, nu 

ezitați să o dați. Datorită lor, liceul nostru e mereu în frunte. Vă mulțumim, dragi copii, că existați!  

 

Profesor, Daniela Cristea 
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Elevi de onoare. Marian-Ioan Filip 

„Dumnezeu  m-a binecuvântat încă din momentul zămislirii mele  cu  o  familie  care a 

pus întotdeauna pe primul plan credința. Crezul meu a luat naștere odată cu ființa mea într-o 

minunată zi de septembrie, fiind acum o parte din mine. Credința este regula vieții mele, este 

candela care îmi luminează permanent mintea şi inima, este farul care mă călăuzește spre 

Împărăția lui Dumnezeu. Este virtutea de căpătâi care m-a ajutat să-L cunosc pe Dumnezeu.  

Încă de la prima întâlnire cu Dumnezeu m-am simțiți privilegiat.” 

            „Le Bon Dieu m'a béni depuis le moment de ma conception avec une famille qui avait  

toujours mis au premier plan la foi. A la suite, mon credo a pris naissance à ce moment-là, une 

merveilleuse journée de septembre, credo qui fait à present partie de  moi-même. La foi reste 

ma règle de vie, c’est une flamme qui éclaire mon esprit, mon cœur ; elle est le phare qui me 

dirige vers le Royaume de Dieu. Elle sera la première vertu qui m'aide à connaître Dieu. 

Depuis la première rencontre avec Lui, je me sens privilégié.” 

     „God has blessed me, from the moment I was conceived, with a family who always puts 

faith at the forefront. On a wonderful day in September my faith was born into me as I was 

born and it is now an integral part of me. My faith is my guide in life, it is the lamp which 

always lights up my heart and mind; it  is the lighthouse that guides me towards the Kingdom 

of God. It is the virtue which has helped me to know God. Since my first encounter with God, I 

have felt privileged." 

În orice limbă ar fi rostite, aceste cuvinte ne trezesc marea curiozitate. Cine le-a rostit? 

Autorul e doar un elev în clasa a VIII-a, dar nu un elev oarecare. Crescut în spiritul 

credinței, dornic de afirmare şi plin de ambiție, s-a perfecționat mereu, a ascultat sfatul celor 

din jur şi a rămas mereu înconjurat de modestie. De fapt, aceasta este o virtute moștenită de la 

părinți, preluată cu admirație şi de sora sa. 

Am trăit bucuria de a-l avea elev. Mereu implicat în problemele şcolii, premiant şi 

foarte ambițios. Olimpiadele de limba română, religie, matematică, istorie, biologie, franceză,  

concursurile de creaţie literară sunt prietenele lui. De la toate a strâns numeroase diplome şi 

distincții.  

Sunt convinsă că rezultatele se datorează muncii, perseverenței şi încrederii în 

Dumnezeu. N-am uitat să-i rostesc numele. E Marian-Ioan Filip.  

Îi doresc să aibă călăuzită mereu calea de către Marele Creator căci, într-un interviu, 

eseistul, filosoful, economistul şi omul  politic român Petre Ţuţea spunea: „ Fără Dumnezeu 

omul rămâne un biet animal rațional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri.” 

Profesor, Daniela Cristea 

Traducerea textului a fost realizată de profesor Ecaterina Leu  
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Activități şi rezultate absolvent. MARIUS NAIMAN 

 

Mă numesc Marius Naiman, sunt născut la data de 7 septembrie 1993 şi am studiat în 

cadrul Liceului Economic „Vasile Conta” din Târgu-Neamţ timp de 12 ani, reprezentând 

clasele primare, gimnaziul şi liceul. Pot spune că sunt părtaș al etapelor prin care a trecut 

această instituție, transformarea din şcoală generală în liceu. Activitatea şi implicarea mea în 

această instituţie îşi au începutul în clasele gimnaziale, dar odată cu trecerea la un nivel superior 

de învățământ am reuşit să mă implic din ce in ce mai mult în toate activitățile şcolare şi 

extraşcolare desfăşurate. Prin urmare, anii de liceu reprezintă cei mai fructuoși ani din punctul 

de vedere al activităţilor desfăşurate şi al premiilor obţinute. 

Precizez că în urma activităţii mele şcolare, deţin un articol în „Ars Oeconomica” – 

Patrimoniu economic şi Patrimoniu Cultural”, carte apărută după Simpozionul Național „ARS 

OECONOMICA”, Editura „Tehnopress” Iaşi, 2012, ISBN 978-973-702-901-0 precum şi 

câteva articole realizate în calitate de redactor al revistei şcolare „CONTEAZĂ!”, apărută la 

Editura „Egal” Bacău, ediţia ianuarie – iunie 2011 si ediţia ianuarie – iunie 2012, cea din urmă 

obținând „TITLUL DE LAUREAT” în cadrul Concursului Naţional de Reviste Şcolare. 

(Coordonatori: Profesor Roman Romeo, Cristea Daniela, Cojocariu Karina). 

  

Rezultate în anul şcolar 2011 – 2012: 

Diplomă de Excelenţă acordată de către Liceul Economic „Vasile Conta” Târgu - 

Neamţ pentru rezultate foarte bune la activitatea şcolară din anii 2008-2012. 

Distincţia de Excelenţă acordată din partea Inspectoratului Judeţean Neamţ şi a 

Liceului Economic „Vasile Conta” Târgu-Neamţ pentru rezultate deosebite obţinute la 

învăţătură, pentru priceperea, grija şi devotamentul demonstrate în organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor şcolare şi extraşcolare cu impact major asupra comunităţii locale – Iunie 2012. 

Diplomă de Excelenţă acordată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru 

rezultate deosebite obţinute în ani şcolari 2008-2012 şi pentru contribuţia adusă la ridicarea 

prestigiului şcolii nemţene la nivel naţional şi internaţional – Piatra Neamţ, 01. 06. 2012 

Locul I şi placheta festivalului în cadrul FESTIVALULUI NAŢIONAL DE TEATRU 

„TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE”, Ediţia a VI-a, Piatra Neamţ, 22-24 iunie 2012, secţiunea 

ARTĂ DRAMATICĂ. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, Mariana Cozma; 

Premiul special de interpretare în cadrul FESTIVALULUI NAŢIONAL DE 

TEATRU „TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE”, Ediţia a VI-a, Piatra Neamţ, 22-24 iunie 2012, 

secţiunea ARTĂ DRAMATICĂ. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, Mariana Cozma; 

Participare şi obţinerea locului I în cadrul PROIECTULUI NAŢIONAL CU 

PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ „CREANGĂ ... LA EL ACASĂ”, EDIŢIA A III-A, 2-

3 APRILIE 2012. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, Mariana Cozma; 

 „DRAGOBETE” – Proiect Educaţional Local, ediţia a III-a, Premiul I pentru 

participare la secţiunea „Dragobete” – moderator – 24 februarie 2012. Coordonator: Profesor 

Karina Cojocariu; 

Obţinere certificat „ SOCIAL INNOVATION RELAY” în parteneriat cu Junior 

Achievement Young Enterprise – 30.01.2012 Coordonator: Roman Romeo; 

Premiul III interpretare masculină pentru rolul IVAN din spectacolul IVAN 

TURBINCĂ după Ion Creangă ( Trupa de teatru a Liceului Economic „Vasile Conta” din Tîrgu 

Neamţ) – FESTIVALUL TEATRULUI DE JOACĂ, Ediţia a II-a, Piatra Neamţ – 18-19 mai 

2012. Coordonator: Profesor Karina Cojocariu; 

Menţiune la Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa judeţeană, 

3-10 , martie 2012. Coordonatori: Profesor Roman Romeo, Profesor Asofiei Monica. 
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Rezultate în anul şcolar 2010-2011: 

Premiul I - Simpozionului Naţional „Ars Oeconomica”, ediţia I, 11 iunie 2011 în 

cadrul activităţilor din secţiunea „B”. Coordonator: Profesor Roman Romeo; 

Premiul I - Simpozionului Naţional „Ars Oeconomica”, ediţia I, 11 iunie 2011 în 

cadrul activităţilor din secţiunea „Ars Dramatica”. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, 

Profesor Larisa Antal. 

Diplomă de participare la simpozionul naţional „IPO-TECH” cu tema 

„PERSPECTIVE TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE – PRIORITĂŢI ŞI DEMERSURI ÎN 

CONTEXTUL EUROPEAN” Ediţia a IV-a, 26 martie 2011, organizat de Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Tîrgu Neamţ. Coordonator: Profesor Roman Romeo; 

Locul I – Proiect Educaţional Local Cultură şi Civilizație Românească şi Străină 

„Conta – Rază de Soare”, „Conta really wants me for a sunbeam”. Coordonator: Profesor 

Karina Cojocariu; 

Locul I în cadrul Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa 

judeţeană, februarie 2011. Coordonatori: Profesor Roman Romeo, Profesor Asofiei Monica; 

Participare în cadrul Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa 

naţională, aprilie 2011. Coordonatori: Profesor Roman Romeo, Profesor Asofiei Monica; 

Locul al II-lea obţinut alături de grupul „CONTA BOIZ” în cadrul PROIECTULUI 

NAŢIONAL „CREANGĂ ... LA EL ACASĂ”, EDIŢIA A II-A, 27-28 MAI 2011, secţiunea 

DRAMATIZARE. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, Profesor Larisa Antal; 

Participare în cadrul PROIECTULUI NAŢIONAL „CREANGĂ ... LA EL ACASĂ”, 

EDIŢIA A II-A, 27-28 MAI 2011, secţiunea CREAŢIE. Coordonatori: Profesor Karina 

Cojocariu; 

Premiul I pentru participare cu lucrare LITERARĂ la Concursul Internaţional 

„Bucuria de a fi copil”, ediţia a III-a, Târgu - Neamţ, 11 iunie 2011. Coordonatori: Profesor 

Karina Cojocariu; 

 

Rezultate în anul şcolar 2009 – 2010: 

Diplomă de Excelenţă pentru rezultate deosebite la învăţătură şi organizarea 

activităţilor extraşcolare, clasa a X-a, anul 2010. 

Locul I la Proiectul Educaţional Judeţean „Scriitori în contul liceenilor economişti”, 

Ediţia I – Târgu - Neamţ, octombrie 2009 – iunie 2010, în cadrul secţiunii ARTĂ 

DRAMATICĂ. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, Profesor Larisa Antal; 

Locul I la Concursul Formaţiilor şi Interpreţilor ETAPA JUDEŢEANĂ – 5 iunie 2010, 

în cadrul trupei „Conta Boiz”, secţiunea TEATRU. Coordonator: Profesor Karina Cojocariu; 

Premiul I pentru participarea cu lucrare la Concursul Internaţional „Bucuria de a fi 

copil”, ediţia a II-a, Tîrgu Neamţ”, 5 iunie 2010. Coordonatori: Profesor Karina Cojocariu, 

Profesor Larisa Antal; 

Premiul II în cadrul Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, etapa 

judeţeană, februarie 2010. Coordonatori: Profesor Roman Romeo, Profesor Asofiei Monica; 

Menţiune la concursul „ŞTIU ŞI APLIC” – SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN 

MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII, organizat în 27 aprilie 2010. 

Coordonator: Profesor Astăcioae Vasile; 

 

Rezultate în anul şcolar 2008 – 2009: 

Locul I în cadrul GLOBAL VILLAGE 2009 – FEEDING THE SOUL: CROSSING 

EDUCATIONAL BORDERS, 17 noiembrie 2009. Coordonator: Profesor Antal Larisa; 
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Alte activităţi: 

Implicarea în Consiliul Şcolar al Elevilor, alegerea mea ca președinte al acestui 

consiliu, reprezentarea liceului în Consiliul Judeţean al Elevilor ca membru-consilier pentru 

doi ani la rând, 2009-2010 respectiv 2010-2011, este doar una din activităţile ce mă 

caracterizează. (Coordonatori: Profesor Emilia Cojocaru, Profesor Tiugea Eugenia / Profesor 

Eugen Vasiliu-Dinu, Profesor Elena Ciurea). 

Implicarea în firma de exerciţiu REGIOTRANS SRL (prima firmă de exerciţiu cu 

activitatea principală de transporturi interurbane de călători pe calea ferată înregistrată în cadrul 

ROCT) cu funcţia de Manager General a condus la obţinerea locului I în competiţia 

BUSINESS PLAN 2010-2011, etapa Judeţeană. Coordonator: Profesor Roman Romeo. 

Participare cu firma de exerciţiu REGIOTRANS SRL în competiţia BUSINESS PLAN 

2010-2011, etapa REGIONALĂ: NORD – EST. Coordonator: Profesor Roman Romeo. 

Am activat în funcţia de consilier în cadrul Consiliului Local al Tinerilor Târgu - 

Neamţ în mandatul 2009 – 2011, consiliu ce face parte din Asociaţia Pro Democraţia, club 

Târgu - Neamţ. Coordonator: Profesor Emanuel Bălan. 

Am fost implicat în acţiuni de protejare a mediului în parteneriat cu Asociaţia Română 

pentru Reciclare – RoRec. 

 

Portret de... adolescent 

 

Se spune, de multe ori, că este destul de ușor să caracterizezi un elev model, un copil 

care a depășit media celor cu care face echipă şi totuși... de această dată sunt în fața unui impas. 

Marius Naiman, elevul despre care fac vorbire în acest text, este greu de radiografiat, de 

teamă, în primul rând să nu omit ceva, vreun detaliu care ar cântări mult în percepția celor care-

l cunosc şi îl apreciază.  

Lider al Consiliului elevilor, implicat în activitatea artistică la nivelul echipei de teatru 

a școlii, colaborator al revistei „Contează!”, mesager al liceului în proiecte educaționale 

desfășurate dincolo de... şcoală, membru al Consiliului Local al Tinerilor din Tg. Neamţ, 

Marius Naiman nu s-a ferit niciodată de sarcinile care i-au fost încredințate şi chiar şi-a asumat 

în multe rânduri responsabilitatea coordonării unor activități educaționale deosebite. Ca 

manager al firmei de exercițiu „Regiotrans – Neamţ” a reușit să obțină recunoașterea 

binemeritată a efortului depus în coordonarea echipei de colegi implicată în acest proiect, din 

partea juriului, la competițiile şcolare Business Plan precum şi la Târgul firmelor de exercițiu. 

Sociabil, cu deschidere față de problemele altora, Marius Naiman şi-a impus cu 

argumente propriile puncte de vedere, şi-a câștigat un loc binemeritat în ierarhia clasei, dar mai 

ales respectul acestora şi a celor din jur. Astfel, a devenit un exemplu de dăruire şi implicare în 

activitatea școlară, în final clasându-se pe primul loc în ierarhia... examenului de maturitate. 

În anii de școală, Marius Naiman s-a manifestat responsabil, având o atitudine serioasă 

în relațiile cu profesorii, elevii, cu funcționarii din școală, fiind considerat întotdeauna un 

model de eleganță şi bun simț. 

Poate viața îi va schimba doar anii, lăsându-i structura personalităţii mereu tânără, 

dispusă să „acumuleze” cunoaştere şi să emane „iniţiativă”. 

Cu certitudine, va simţi că cele scrise mai sus, cu atâta însufleţire, vin din partea unui 

om care-l preţuieşte pentru ceea ce a fost elevul Marius Naiman la Liceul Economic „Vasile 

Conta” Tg. Neamţ. 

Să nu uiţi, Marius! 

 

Profesor, Roman Romeo-Ioan, 

Liceul Economic „Vasile Conta” – Tg. Neamț 
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IMPRESII DE ABSOLVENT 

 

Am fost elevă a Liceului „Vasile Conta”... 

Albert Einstein spunea: „cel mai important lucru este să nu te oprești niciodată din a-ți 

pune întrebări”, iar la Liceul „Vasile Conta”, instituția de învățământ care m-a format pe 

parcursul celor 8 ani, întotdeauna s-au găsit dascăli care să-mi ofere 

unele dintre cele mai bune răspunsuri. Afirm cu încredere „cele mai 

bune răspunsuri”, pentru că influența lor s-a concretizat în atingerea 

țelurilor mele, pe care mi le fixasem încă din primii ani.            

Pregătirea pe care mi-a oferit-o Liceul „Vasile Conta” a 

fost, așadar, una temeinică, iar cunoștințele acumulate au 

reprezentat fundamentul care m-a susținut pentru tot ceea ce a 

urmat. Aici mi-am însușit o serie de calități, dintre care 

competitivitatea, perseverența și interesul pentru progres, care și 

astăzi se regăsesc în descrierea mea și mă ajută să devin mai bună 

în ceea ce fac. De la primele litere scrise în tandem cu mâna 

doamnei învățătoare și până la rezultatele remarcabile obținute la 

olimpiade și alte concursuri s-au strecurat elemente precum: timp, 

emoție, dorință, răbdare, susținere, încredere, curiozitate și efort, 

toate acestea învăluite în interiorul Liceului „Vasile Conta”. Am 

văzut importanța fiecărei materii, datorită modului corespunzător de desfășurare a orelor, astfel 

încât am asimilat o varietate de informații și am conștientizat încă de la acea vârstă fragedă că 

este benefic să cunoști cât mai mult, indiferent de ce vei alege să faci în viitor. Am pus în 

valoare spiritul de echipă și creativitatea în cadrul proiectelor și am realizat lucruri neașteptat 

de frumoase împreună cu colegii mei. 

Aceste experiențe m-au determinat să mă implic mai departe în tot ceea ce-mi este cu 

putință sau chiar mai mult decât atât, să încerc să mă autodepășesc și să privesc orice 

oportunitate ca pe o provocare. Din elevul de ieri am devenit studenta de astăzi și pentru acest 

lucru, îi sunt recunoscătoare Liceului „Vasile Conta”, cu ai săi dascăli bine pregătiți și devotați, 

spre care privesc cu multă nostalgie și admirație. 

Ana-Alexandra Șerban, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” 

Iași, Facultatea de Medicină Generală 

  

Gânduri peste ani.... 

 Cei 8 ani petrecuți la Școala „Vasile Conta” sunt un depozit ingenuu de amintiri, o  

cutie colorată pe un raft în care praful nu a îndrăznit niciodată să se așeze, iar lumânarea din 

interior nu a încetat niciodată să lumineze. Primele întâlniri cu universul cunoașterii sunt 

marcate de oameni radioși a căror portret mai este şi astăzi neșters printre amintiri.      
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Andrei Pleșu spunea că cel mai grav lucru care i se poate întâmpla unui om tânăr este 

să fie lipsit de capacitatea de a admira. Eu consider că am avut șansa să avem în fața noastră 

oameni deosebiți în care să identificăm modele, iar în mod special vie a rămas imaginea 

dirigintei, doamnei Codruța. Despre valoarea și calitatea unei relații ne vorbește timpul, el este 

apa din râul care atacă metalul, iar dacă acesta nu devine coroziv înseamnă că valoarea  legăturii 

este inalienabilă. Faptul că astăzi, după 10 ani respectul meu pentru doamna dirigintă este la 

fel de viu ca atunci, nu spune multe despre mine, ci doar despre ea și despre ceea ce ne-a 

inspirat să fim.  

Cea mai frumoasă operă de artă este o viață bine trăită, spunea Radu Beligan, iar  fiecare 

dintre profesorii Școlii „Vasile Conta” ne-a făcut artiști – în sensul responsabilizării propriului 

proiect de viață. Fiecare întâlnire a fost mâinile unui olar care a lucrat la modelul în lut, iar 

după ce această perioadă s-a încheiat, viața nu mai înseamnă decât procesul de ardere.  

Într-o galerie vie, profesorii sunt cei mai mari artiști ai umanității. Vă mulțumim  pentru 

ceea ce (încă) însemnați pentru noi!  

Cu stimă,  

Simion, Andreea și Daniel Movilă  

 

O amintire de neuitat 

Cu nostalgie privesc în urmă și-mi amintesc de frumoșii ani de gimnaziu când eram 

elevă în clasa a VII-a la Liceul „Vasile Conta” din Tîrgu Neamț. Consider că, pentru un elev, 

rezultatele la învățătură sunt foarte importante, deoarece reflectă 

munca depusă de-a lungul anilor, aducându-i nenumărate 

satisfacții.  

Participarea mea la Olimpiada Națională de Religie care a 

avut loc la Cluj, sub îndrumarea atentă a doamnei profesoare de 

religie Moisii Maria. Pot spune astăzi că a fost una dintre cele mai 

frumoase experiențe. Deși am mai participat și la alte concursuri 

în anii următori, acea olimpiadă, care avut loc în anul 2013, mi-a 

marcat viața în mod plăcut, din mai multe motive.  

În primul rând, faptul că m-am calificat la etapa națională, 

m-a bucurat nespus de mult, pentru că astfel am primit certitudinea că munca mea de elev n-a 

fost zadarnică.  

În al doilea rând, am început să realizez cu adevărat cum trebuie să mă pregătesc pentru 

un examen, dacă doresc să ajung la performanță. De asemenea, consider că această experiență 

m-a ajutat pe mine ca persoană, deoarece mi-am îmbunătățit unele abilități și am dobândit altele 

noi. Atunci am învățat cât de important este să știu să-mi gestionez timpul, ce atitudine trebuie 

să am în timpul unui concurs, am învățat să am răbdare așteptând rezultatele și să mă 

autoevaluez.               
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Nu în ultimul rând, pot afirma că această olimpiadă a fost o încurajare pentru mine, 

pentru că am obținut Premiul Special și-am înțeles că numai cu ajutorul lui Dumnezeu pot să 

realizez ceea ce-mi propun, mai ales pentru că la Liceul „Vasile Conta” elevii care ajung la 

performanță sunt apreciați și premiați. 

În concluzie, doresc să le  mulțumesc domnilor profesori care au contribuit la formarea 

mea și vreau să-i asigur de tot respectul meu și doresc sa le mărturisesc faptul că îi voi purta 

mereu în suflet. 

 Andreea Țuțuianu, absolventă a Liceului „Vasile Conta” Tg. Neamț  

 

Cuvinte despre un lăcaș plăcut 

Mă numesc Nicula Mădălina, am 25 de ani, sunt din Tg Neamț și am făcut clasele 

primare și gimnaziale la Liceul Economic „Vasile Conta”. Îmi este destul de dificil să vorbesc 

despre clasele I-VIII după 18 ani de când am intrat în clasa I, dar îmi vin în minte câteva 

amintiri frumoase legate de școală, profesori, colegi și activități. 

Sunt convinsă că primii pași alături de învățătorul meu m-au ajutat să devin ambițioasă, 

harnică, responsabilă, m-au îndemnat către plăcerea lecturii, scrisului și învățatului. Perioadele 

în care ne erau verificate unghiile și trebuia să avem mereu o batistă cu noi acum le am ca 

amintiri destul de șterse, dar în același timp vii și frumoase. 

După ce domnul învățător m-a lăsat să zbor în continuare în clasa a V-a, am avut 

norocul să dau peste doamna dirigintă, care m-a ajutat ușor, ușor să văd lumea cu alți ochi. 

Profesorii pe care i-am avut și care m-au învățat multe din lucrurile pe care le știu astăzi, mi-

au fost mereu dragi, au dat dovadă de profesionalism, seriozitate, tact didactic și de înțelegere. 

Cu ocazia acestei aniversări speciale, aș vrea să mulțumesc domnului învățător, 

doamnei diriginte și domnilor profesori pentru toată grija și înțelegerea de care au dat dovadă 

pe parcursul celor 8 ani de învățământ. Cred cu tărie că oamenii care lucrează acolo sunt cei 

care contează cel mai mult, cei care fac ca acest liceu să fie unul performant, atractiv. 

Doresc liceului un sincer „La mulți ani”. Să aibă parte de multe împliniri, succese, să 

îndrume elevii în continuare pe drumul cel bun și să îi ajute să se formeze ca oameni, așa cum 

a fost dintotdeauna!  

 Nicula Mădălina, absolventă a Liceului Economic „Vasile Conta” 
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Cuvânt pentru dascăli și elevi la celebrarea a 20 de ani de la înființarea  

Liceului  „Vasile Conta” 

Încă de pe vremea când eram pe băncile Liceului Economic „Vasile Conta” de atunci, 

am avut un vis, ca într-o zi să ajung să fac cercetare în domeniul 

matematicii superioare. Îmi doream să descopăr o teoremă sau o 

ecuație care să revoluționeze matematica predată în școli. Iar pentru 

asta am înțeles că trebuia să acumulez cât mai multe cunoștințe de 

matematică. Infinitatea noțiunilor pe care trebuia să mi-o însușesc nu 

m-a descurajat, din contra, m-a determinat să o cuceresc.  

Cu timpul, am realizat că mulți alții înaintea mea au avut 

același vis ca al meu, să cucerească infinitul prin știință, artă, 

inginerie. Citind despre parcursul academic al acestora, am înțeles că 

originalitatea ideii nu este singura care contează în atingerea scopului; 

ceea ce cântărește, adeseori, mai mult, este încrederea în reușită.  

Toate acestea m-au făcut încrezătoare că infinitul nu e decât o noțiune abstractă, 

născocită de oameni pentru a numi ceva ce nu pot atinge, cunoaște sau înțelege; însă, la fel ca 

orice cuvânt născocit, are și un cuvânt opus, acela fiind cunoașterea.  

Pasiunea mea pentru matematică a dăinuit de-a lungul liceului și, ajungând la facultate, 

am ales să continui cucerirea infinitului prin studiul științelor inginerești. Totul a pornit, însă, 

de la un vis, care s-a materializat prin muncă și speranța că, în cele din urmă, rezultatele vor fi 

pe măsura efortului  depus. 

La fel ca și mine, elevii de astăzi ai liceului au visuri. Potențialul lor se poate compara 

cu al celor care absolvă oricare alt liceu prestigios din țară și străinătate. Nu le rămâne decât să 

muncească cu determinare pentru a-și împlini visul, conștienți fiind că structura și dotările 

sistemului educațional din care fac parte nu vor învinge puterea cunoașterii. În cele din urmă, 

educația este un proces de lungă durată, singurul care poate fi îmbunătățit pe parcursul vieții și 

totodată, un bun de valoare inalienabil. Mesajul meu către elevii Liceului „Vasile Conta” este 

să nu se îndoiască de calitatea educației primite  și să caute mereu drumul spre autodepășire. 

Cei opt ani ca elevă a Liceului „Vasile Conta” au fost o experiență extraordinară, care 

mi-a influențat parcursul academic ulterior. Un rol important în alegerea carierei mele de 

inginer l-au jucat profesorii acestei școli, prin educația riguroasă și sfaturile oferite. De aceea, 

cu această ocazie, doresc să  le  mulțumesc cu  drag. 

Îi  urez Liceului „Vasile Conta” la mulți ani și un viitor strălucit! La mulți ani, stimați 

dascăli  și elevi! 

Daria  Zăhăleanu, absolventă a Liceului „Vasile Conta” Tg. Neamț 

Studentă,  anul  II,  Ingineria  Computerelor,  

NEW  YORK  UNIVERSITY  ABU DHABI 
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Pornind de la Liceul „Vasile Conta”. Șansa de a te descoperi 

Mă numesc Apucăloaiei Gabriel și sunt elev în clasa a XII-a, profil Servicii cu 

specializarea- Tehnician în activități economice. După primii doi ani petrecuți în acest liceu, 

pot spune că m-am descoperit pe mine prin posibilitatea 

de a fi mereu implicat, lucru ce m-a și motivat ca în clasa 

a XI-a să candidez pentru funcția de Președinte al 

Consiliului Școlar al Elevilor de la Liceului „Vasile 

Conta”.           

De ce mi-am dorit acest lucru? Eram convins că 

asta mă va responsabiliza și-mi va facilita maturizarea, 

lucru ce s-a și întâmplat. Experiențele de care am avut 

parte m-au ajutat să descopăr și să dezvolt la mine  abilități 

care îmi lipseau sau nu erau accentuate. De la un tip 

dezorganizat și până la îndrumarea unei întregi echipe, de 

la frica de a vorbi în public la discursuri libere în fața 

auditoriului a fost un drum lung, dar totul a meritat.   

 Pe durata acestui mandat am avut ocazia de a descoperi lucruri noi, de a cunoaște și de 

a comunica cu persoane care ocupă funcții înalte, am aflat cât de importantă este comunicarea 

și lucrul în echipă, am avut oportunitatea de a crea și implementa multe activități și proiecte și 

de a colabora cu diverse instituții. Dar toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile dacă nu mă 

implicam.  

Am avut parte de o echipă minunată: Alexandra-Georgiana Cioca (vicepreședinte) și 

Beatrice Manole (secretar). Ele au fost sprijinul meu. Alături de aceste două fete minunate, 

dornice de implicare și inovație, am trăit momente unice. Fără ele nicio activitate desfășurată 

în școală nu ar fi fost posibilă, pentru că în spatele unui lucru bine făcut nu se află liderul, ci 

întreaga sa echipă. Am avut parte de sprijinul conducerii și al domnilor profesori care ne-au 

răspuns pozitiv ori de câte ori le-am cerut ajutorul în realizarea diferitelor activități. 

După această experiență pot spune că principalul scop al consiliului este reprezentarea 

elevilor, dar și inițierea și organizarea de proiecte care să se plieze pe nevoile și interesele 

elevilor. Experiența dobândită în cadrul acestei structuri nu poate fi dobândită doar prin 

mijloace formale, aptitudinile obținute îi vor ajuta foarte mult în dezvoltarea personală, din 

acest motiv le sugerez elevilor să își expună ideile și să se implice în activități. Doar așa vor 

avea ocazia de a trăi experiențe inedite, de a se afirma într-un mediu competitiv și profesionist.  

Întrucât mandatul meu a luat sfârșit, am predat ștafeta colegilor mai mici, având toată 

încrederea în forțele și implicarea lor, încrederea că vor realiza mai multe decât am făcut noi. 

De aceea, sunt mândru că sunt elev al Liceului „Vasile Conta”, locul unde educația fiecărui 

elev CONTează! 

Apucăloaiei Gabriel, elev în clasa a XII-a D 
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PROIECTE EDUCAȚIONALE DE ANVERGURĂ 

Nimic serios nu se poate întreprinde pentru o lucrare durabilă şi completă fără o colaborare sinceră a 

tuturor care aparțin şcoalei în orice calitate ar fi.” (Spiru Haret) 

De-a lungul timpului, proiectele derulate în Liceul „Vasile Conta” sunt exemple 

demne de urmat prin valorile culturale promovate deschis și onest, anticipând și modelând 

viitorul, datorită unei viziuni clare, pe care profesorii instituției noastre au pus-o în practică. 

Învățând și cooperând, demonstrând interes pentru autodezvoltare, elevii sunt antrenați în 

activități extracurriculare, evenimente și serbări școlare, excursii, acțiuni de voluntariat, cu alte 

cuvinte sunt orientați spre succes. Oferta variată de astfel de activități educative a contribuit în 

permanență la completarea procesului de învățământ, la formarea unor competențe sociale și 

civice, la organizarea responsabilă și agreabilă a timpului liber. Printre cele mai apreciate 

activități în care elevii se implică activ, se numără:  

 Deschiderea festivă a anului școlar și festivitatea de premiere a elevilor care s-au 

remarcat prin rezultatele obținute la învățătură şi a celor implicați în activitățile extrașcolare în 

anul școlar anterior;  

 Ziua Internațională a Francofoniei, eveniment care încurajează diversitatea lingvistică; 

 Ziua Internațională a Educației. Activitățile desfășurate promovează drepturile si 

responsabilitățile în domeniul educației şi oferă informații utile despre accesul la educație;  

 Săptămâna Educației Globale. Sub titlul „Interculturalitate și spiritualitate”, s-au 

desfășurat activități de familiarizare cu principiile și valorile educației și cetățeniei europene; 

 Săptămâna legumelor și fructelor donate – Activitate de strângere și donare de alimente; 

 1 Decembrie – Ziua Națională a României. Pentru celebrarea acestei zile se desfășoară 

activități diverse: spectacol artistic, concursuri de desene, mese rotunde;  

 Activități din preajma Crăciunului – Voluntariat, confecționare de produse hand-made, 

spectacole, expoziție de decorațiuni de sezon;  

 Vizite culturale în capitale europene; 

 Ziua Culturii Naționale. Data de 15 ianuarie reprezintă nu numai o zi în care celebrăm 

„Luceafărul” poeziei românești, dar și o zi de reflecție asupra culturii române; 

 Balul Bobocilor – activitate nelipsită din programul anual, modul nostru de a spune, 

încă o dată, ”Bun venit!” celor care intră în marea familie a liceenilor; 

 Săptămâna „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Activitățile diverse 

(culturale, tehnico-științifice, sportive, de educație pentru cetățenia democratică, de educație 

pentru sănătate, de educație ecologică, juridică, rutieră etc); 

 1 Iunie, Ziua Copilului.  

În Liceul „Vasile Conta”, activitățile extracurriculare completează și desăvârșesc 

formarea elevului, astfel că, prin intermediul lor, copiii și tinerii noștri au posibilitatea să-şi 

îmbogățească sfera cunoașterii în numeroasele domenii cultural-artistice şi sportive. 

Continuăm povestea școlii noastre prin trecerea în revistă a proiectelor educaționale de 

anvergură, cele care au contribuit major la promovarea imaginii liceului de-a lungul timpului.  

Profesor, Oana-Mihaela Filip 
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SIMPOZIONUL „ARS OECONOMICA” 

„Povestea simpozionului «Ars Oeconomica» a început acum mulți ani. O poveste al cărei scriitor este 

colegul nostru, prof. Romeo Roman, care a inițiat acest simpozion. Ne bucurăm din inimă că activitățile pe care 

le promovează Liceul «Vasile Conta» sunt un exemplu atât pentru noi înșine, cât şi pentru întreaga comunitate 

locală din care facem parte.”  Director, prof. Ingrid Karina Cojocariu 

Proiect educativ înscris în CAERI 2015, Simpozionul Naţional „ARS 

OECONOMICA”, aflat deja la cea de-a V-a ediție, s-a organizat în jurul a trei direcţii: 

„Patrimoniul  economic”, „Patrimoniul cultural” şi „Patrimoniul ecologic”, fiecare incluzând 

mai multe secţiuni. Organizarea pe secţiuni a fost cea care a dat 

simpozionului un caracter interdisciplinar. Totodată, aceasta a 

permis includerea fiecărui nivel şcolar în activităţi creative, 

practice sau ştiinţifice cu o finalitate educativă majoră. 

Parteneriatele încheiate au făcut ca simpozionul să se bucure, de-

a lungul timpului, de girul unor actori activi pe piaţa muncii din 

România – ing. Şerban Strătilă, Preşedinte Colegiu Director 

Astrico Nord-Est, Teodora Mihăiliasa, manager SC Sofiaman 

Impex SRL Târgu-Neamţ –, al comunităţii locale, dar şi al unor 

specialiști proveniți din mediul universitar – prof. univ. dr. 

Daniela Corduneanu Agheorghiesei de la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Economice, 

prof. univ. dr. Ioan Dănilă, de la Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, conf. univ. dr. Daniel 

Botez de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice. 

Încurajarea creativităţii, a spiritului antreprenorial şi a rigurozităţii ştiinţifice a reprezentat 

punctul forte al simpozionului prin care Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamţ şi-a contribuţia la 

promovarea învăţământului nemţean.  

Dacă rostul unui simpozion este acela de a încuraja schimbul de idei, putem considera 

că Simpozionul Naţional „ARS OECONOMICA”, simpozion găzduit de Liceul nostru, ajuns 

deja la cea de-a III-a ediție, şi-a atins, din foarte multe puncte de vedere, scopul. A promova 

schimbul de idei, a promova exerciţiile de creativitate, interpretare şi argumentare, a promova 

instituția şcolară pe care o reprezentăm prin parteneriate, iată câteva dintre dezideratele pe care 

proiectul educațional şi le-a propus şi, în aceeași măsură, le-a şi atins. Le-a atins prin muncă, 

dăruire, diplomație şi spirit de echipă.  

Proiectul „ARS OECONOMICA” se încadrează în categoria manifestărilor ştiinţifice 

şi culturale, ce abordează într-o manieră integrată ştiinţele economice şi cultura. Este un prilej 

al manifestării imaginaţiei participanţilor, care pot prezenta, dezbate şi disemina informații pe 

un teren foarte vast, într-o formă proprie. Cunoașterea preocupărilor şi realizărilor cadrelor 

didactice şi ale elevilor în domeniul tematicilor abordate, inițierea de noi contacte profesionale 

între specialiști, între instituțiile din țară şi de peste hotare, crearea de parteneriate, stimularea 

creativităţii elevilor, identificarea şi utilizarea de noi informații, benchmarking-uri, abordarea 
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unor proiecte şi participări la programe europene au constituit obiectivele prioritare ale acestui 

proiect educațional.  

Proiectul a vizat trei direcții de acțiune: PATRIMONIUL ECONOMIC, care şi-a 

propus să promoveze lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice, PATRIMONIUL 

CULTURAL, care a cuprins următoarele patru secţiuni: „ARS LITTERAE”, „ARS 

DRAMATICA”, „ARS LUDICA” şi „ARS PHOTOGRAPHICA”, secţiuni adresate elevilor şi 

cadrelor didactice, PATRIMONIUL ECOLOGIC, care a fost dedicat valorificării 

potențialului ecologic al României. Este vorba despre un mini proiect educativ, Simpozionul 

Regional „Ocrotirea mediului – o șansă pentru generațiile viitoare”.  

Pentru că am depus mult suflet şi pentru că am reușit să realizăm un simpozion pentru 

care am primit de la participanți numai cuvine de laudă, rezultatele nu au întârziat să apară. 

Drept urmare, Simpozionul Național „ARS OECONOMICA” a fost selectat de către 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ între cele 10 proiecte de succes din cadrul programului 

ŞCOALA ALTFEL, SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! – ediţia 2015, la categoria 

activităţi ştiinţifice.  

Însă, succesul nostru nu s-a oprit aici, deoarece Simpozionul s-a calificat mai departe, 

la etapa naţională, aflându-şi un loc de frunte printre cele 40 de proiecte naționale ale acestei 

categorii. Între 12 şi 18 mai a avut loc votarea online, la nivel naţional, a acestor proiecte şi 

activitatea propusă de liceul nostru a reuşit să strângă cele mai multe voturi, 2008, la distanță 

mare de locul al II-lea, deținut de către Liceul de Informatică „George Moisil” din  Iaşi cu 571 

de voturi. Drept urmare, Simpozionul „Ars Oeconomica” câștigă Marele Premiul la nivel 

național în cadrul concursului „Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

Acest simpozion e un prilej de a realiza un schimb de experiență. 

Resursele umane vor anima activitatea. 

Succesul va înnobila participanții. 

 

Organizatorii vă așteaptă să vă implicați în această activitate. 

Elevii economişti vă vor oferi momente de neuitat. 

Cadrele didactice vor fi la înălțime. 

Onorații invitați vor fi în centrul atenției. 

Noutățile ne vor menține interesul. 

Omenia va fi la ea acasă. 

Munca va fi încununată de succes. 

Inimile tuturor vor vibra de emoție. 

Calitatea va fi cuvântul cheie. 

Armonia va dăinui pretutindeni. 
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„Simpozionul este meritul unei echipe minunate, cea a colegilor mei – profesorii de la Liceul «Vasile 

Conta»  – şi al copiilor acestora  minunați, care ne-au oferit un răsfăț regal. Liceul are foarte mulți copii talentați 

– un resort ca să continuăm cu profilul pedagogic” 

Inspector școlar, prof. dr. Ioan-Romeo Roman 

 

„Şi eu am urmat tot un liceu economic, la Iaşi. Am căutat să găsesc similitudini între economie şi teologie. 

Putem găsi în Sfânta Scriptură şi principii economice. De exemplu, cuvântul ban apare de peste 50 de ori. Prin 

trupul lor, oamenii sunt legați de economie, de materie.” 

Arhimandrit, Mihail Daniliuc  

 

 

„Sfânta Scriptură ne învață  să nu punem lumina sub oboroc, ci în sfeșnic, să lumineze tuturor celor din 

casă. Asta am văzut eu astăzi la elevii Liceului «Vasile Conta», la corpul profesoral, la părinții care sunt atât de 

atenţi cu educaţia copiilor lor şi la toți oaspeţii de aici. Ceea ce s-a întâmplat aici poate fi considerat o slujbă: 

benefică pentru noi toți”, 

Scriitor, Olguța Caia 

 

„Am găsit aici alte porţi deschise spre cunoaştere şi spre viaţă, în generice precum „Ars litterae“, „Ars 

dramatica“, „Ars ludica“, „Ars visualis“ şi „Ars oecologica“. Adresându-se publicului (elevi şi cadre didactice), 

universitarul economist a ținut un elevat discurs despre eficiența comunicării în cele mai variate domenii, pe care 

disciplina pe care o predă le cumulează. La rândul nostru, ne-am referit la numerele 7-9 ale revistei „Contează!“, 

editată de liceul-gazdă, şi la frumoasa relație cu Bacăul universitar. Acest triplu număr al publicației a văzut lumina 

tiparului numai după ce a primit girul Grupului „Româna corectă“ al Facultății de Litere.  

Cele trei generice sumative: „Patrimoniul economic“, „Patrimoniul cultural“ şi, respectiv, „Patrimoniul 

ecologic“ au fost atât de firesc asamblate, încât unitatea de învățământ târgunemţeană are dreptul legitim de a 

înscrie în cartea sa de vizită încă o biruință științifică şi didactică.” 

 

Prof. univ. dr. Ioan Dănilă 

 

„Simpozionul pune în valoare aptitudini, cunoștințe, pasiuni, creativitate. Discuțiile pe mai multe planuri: 

profesional, cultural și ecologic acoperă o mare varietate de subiecte. Momentele artistice conectează participanții, 

prin costume, cântec și poezie, la valorile tradiționale autentice ale zonei, creând un arc peste timp, iar concursurile 

tematice propun în discuție teme de actualitate din domeniul economic sau pun în evidență diferitele preocupări 

culturale ale elevilor.” 

Conf. univ. dr. Daniel Botez 

  

„Simpozionul «Ars Oeconomica» reprezintă un etalon al științei și culturii, o activitate complexă 

caracterizată prin diversitate, ambiție și toleranță. Țin să felicit echipa managerială și cadrele didactice ale Liceului 

«Vasile Conta» care au dovedit încă o dată că valoarea acestei instituții este rezultatul unei munci în echipă. 

Secțiunea «Ars Dramatica» a scos la iveală tinere talente de care, cu siguranță, vom mai auzi.” 

Prof. Elena Laiu, Inspector Școlar General Adjunct – ISJ Neamț  

 

Profesor, Ioan-Romeo Roman 
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 PROIECTUL „DATA = Dezvoltare Activă prin Tranziția Activă” 

În perioada 1 aprilie 2015 - 31 

decembrie 2015, Liceul „Vasile Conta” a 

fost partener în cadrul proiectului  

POSDRU „DATA = Dezvoltare Activă 

prin Tranziția Activă”, proiect cofinanțat 

din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013 POSDRU/175/2.1/S/151527 ce a 

vizat corelarea învățării pe tot parcursul 

vieţii cu piaţa muncii. 

Proiectul a fost implementat de către Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din 

Vaslui, în calitate de beneficiar. Ceilalți parteneri au fost Colegiul Național „A.T. Laurian” din 

Botoșani, Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” din Tg. Mureș şi Colegiul Naţional „Dr. Ioan 

Meşotă” din Brașov. 

Acest proiect a contribuit la dezvoltarea de competențe necesare construirii unei cariere 

de succes şi la implicarea activă a unui număr de 1200 de elevi din 12 județe (Bacău, Iaşi, 

Botoșani, Neamţ, Suceava, Vaslui, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), fiecare 

dintre parteneri având alte două instituții școlare colaboratoare.  

Grupul ţintă al Liceului „Vasile Conta” l-a constituit un număr de 100 de elevi (din 

clasele a IX-a și a X-a). Acest grup țintă a beneficiat de servicii de consiliere, orientare 

profesională de grup și individuală, experimentând, în cadrul unor firme de exercițiu și a unor 

tabere competiționale, situații ce au avut drept finalitate facilitarea tranziției de la școală la 

viața activă și creșterea gradului de ocupare pe piața 

muncii. Cadrele didactice implicate în acest proiect au 

fost doamna director, prof. Cojocariu Karina Ingrid, 

domnul director adjunct, prof. Bălan Emanuel, prof. 

Bălțătescu Marinela, prof. Pintilie Anca, prof. Achirei 

Marian, prof. Pintilie Radu, prof. Timofte Lorena, prof. 

Ioniche Anișoara și prof. Stafie Raluca. 

Proiectul POSDRU „DATA = Dezvoltare 

Activă prin Tranziția Activă” a avut un impact pozitiv 

asupra tuturor participanților din grupul țintă. Prin 

pachetele educaționale oferite au fost identificate 

preferințele și aptitudinile elevilor, opțiunile lor de 

evoluție profesională sau de angajare și s-a asigurat 

armonizarea pragmatică și eficientă a sistemului de 

educație cu dinamica pieței muncii. Programele de educație și formare profesională desfășurate 

în firmele virtuale de exercițiu au presupus: instruire antreprenorială, instruire financiar-
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contabilă cu ajutorul softului SAGA, instruire de marketing, inițierea în realizarea de tranzacții 

comerciale etc. Elevii și-au însușit astfel elemente fundamentale pentru o bună adaptabilitate 

socio-profesională. 

În același timp, s-a obținut crearea și consolidarea unei rețele de parteneriate între licee, 

vizând dezvoltarea unui sistem integrat și inovativ de învățare, parteneriate care fac posibilă 

valoarea adăugată a proiectului. Proiectul a promovat egalitatea de șanse, nediscriminarea și a 

răspuns, prin activitățile de informare, consiliere sau conștientizare, unor nevoi reale ale 

tinerilor. Acestea au fost relevate de indicatori economici, sociali ce au evidențiat necesitatea 

îmbunătățirii inserției viitorilor absolvenți pe piaţa muncii. 

Accesul la informațiile despre 

proiect și activitățile acestuia au fost 

prezentate public prin comunicate de 

presă, materiale informative sau au 

fost diseminate online, ceea ce a 

permis multiplicarea rezultatelor la un 

număr extins de persoane. 

Sustenabilitatea acestui proiect a fost 

asigurată de Fondul Social European 

prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 

2013, din bugetul local obținându-se o cofinanțare de 2%. 

Concursul final, organizat în cadrul proiectului DATA = „Dezvoltare Activă prin 

Tranziția Activă”, a avut ca scop motivarea elevilor pentru participarea la activitatea A6.Firma 

de exercițiu – de la teorie la practică, implicarea acestora în activități dinamice, cu caracter 

competițional și recompensarea creativității și activităților specifice de inițiere în domeniul 

antreprenorial.  

În perioada 5-14 noiembrie 2015 s-a desfășurat faza județeană a concursului „Firma 

de exercițiu – practică pentru un viitor competițional”. În cadrul acestuia au participat toate 

firmele de exercițiu de la fiecare partener și de la beneficiar. Fiecare firmă de exercițiu înființată 

în cadrul proiectului DATA a participat cu o echipă de reprezentare, formată din elevi din 

grupul ţintă principal (GTP) şi profesorul coordonator. În pregătirea secțiunilor de concurs s-

au implicat toți elevii din fiecare firmă de exercițiu.  

La concursul național, care s-a desfășurat în perioada 19-22 noiembrie 2015 la Sâmbăta 

de Sus, județul Brașov, au participat 10 elevi din fiecare județ, 30 elevi din partea fiecărui 

partener și beneficiar. Grupul de 10 elevi din fiecare județ a fost format din elevii din firma de 

exercițiu câștigătoare la faza județeană a concursului și câte un reprezentant din celelalte firme 

de exercițiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. 

Cuantumul total destinat premierii a fost împărțit în 4 categorii de premii, acordate o 

singură dată, la nivelul grupului țintă. Cele 4 categorii de premii au fost defalcate astfel: un 
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premiu I, un premiu II, un premiu III şi o mențiune. În urma desfăşurării cu succes a activităţilor 

din cadrul proiectului, elevii au primit diplome de participare/ adeverinţe şi au fost premiaţi cu 

o subvenție, astfel: 150 lei/ elev, după 

terminarea stagiului de consiliere şi orientare 

profesională (100 elevi), 350 lei/ elev, după 

terminarea stagiului firmei de exerciţiu (60 elevi 

selecționați după parcurgerea primului stagiu). 

Faptul că activitățile din cadrul 

proiectului s-au desfășurat într-un mod 

interactiv, a conferit acestuia un plus de valoare. 

Lucrând în echipă, cadrele didactice și elevii au 

avut parte de momente de muncă susținută, dar și de momente încărcate de emoție, momente 

care ne-au apropiat și au creat premisele unei frumoase colaborări. Am reușit prin intermediul 

acestor activități să-i cunoaștem mai bine pe elevii noștri, iar faptul că am adoptat un alt mod 

de studiu decât cel de la clasă, ne-a ajutat să le descoperim nevoile.  

Am lucrat cu elevi motivați, bine pregătiți și dornici de implicare. Acest proiect este un 

pas pentru dezvoltarea capacităților şi abilităților antreprenoriale, precum şi o șansă de a 

cunoaște mai mult acțiunile pe care le implică activitățile din domeniul economic. 

Toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului reprezintă o experiență benefică 

pentru toți membrii grupului țintă. Elevii de la profilul economic și-au demonstrat și dezvoltat 

aptitudinile de muncă, proiectul contribuind de asemenea și la creșterea interesului și a 

responsabilității în ceea ce privește mediul de afaceri. 

În cadrul acestor activități, elevii au cunoscut şi au înțeles mecanismele decizionale 

dintr-o firmă, modul de organizare şi funcționare a acesteia, au aplicat teoriile şi metodele de 

bază dobândite în anii de studiu, au identificat şi aplicat principiile de management specifice 

domeniului economic. Cunoștințele dobândite i-au ajutat să își dezvolte atât abilitățile practice 

cât şi de comunicare (acesta fiind punctul forte pentru un adevărat antreprenor), să-și 

autoevalueze nevoia de continuare și perfecționarea formării profesionale prin valorificarea 

oportunităților de identificare şi asimilare de noi cunoștințe în domeniu. 

Acest proiect ne-a oferit o experiență plăcută nouă lectorilor, dar și elevilor, fiind o 

oportunitate de a lucra în echipă, de a valorifica cunoștințele dobândite în cadrul proiectului, 

de a fi creativi, perseverenți, flexibili, de a transforma ideile în acțiuni și de a dobândi o serie 

de competențe și aptitudini ce pot fi transferate și utilizate în domenii diferite de activitate. 

Conceptul de „firmă de exercițiu” a venit în întâmpinarea nevoii elevilor de a-și dezvolta 

spiritul antreprenorial și va avea ca rezultat pe termen lung o mai bună inserție pe piața muncii. 

Elevii au dat dovadă de implicare, perseverență, spirit practic și au conștientizat faptul că 

lucrând în echipă rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. Proiectul „DATA = Dezvoltare 

Activă prin Tranziția Activă” a reprezentat un adevărat succes. O dovadă pertinentă o constituie 

atât mărturiile lectorilor care au asigurat instruirea practică, cât și ale elevilor: 
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„Proiectul «DATA = Dezvoltare Activă prin Tranziția Activă» a reprezentat o experiență 

extraordinară, o adevărată provocare. Prin intermediul acestui proiect elevii noștri au mai făcut un 

pas spre a deveni «tinerii în acțiune» de mâine.” 

Profesor, Raluca Stafie - Lector FE 

„Firma de exerciţiu reprezintă o metoda interactivă de învățare şi de identificare a posibilelor 

căi de dezvoltare a carierei ulterioare, o concepție modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară 

a cunoștințelor. Tinerii de astăzi sunt oamenii de afaceri de mâine, iar firma de exerciţiu este o 

modalitate foarte eficientă de a-i pregăti efectiv pentru lumea afacerilor. Implicarea elevilor și a 

lectorilor cu entuziasm şi hotărâre în activitățile derulate în cadrul proiectului DATA a avut ca rezultat 

împlinirea obiectivelor acestuia: «sprijinirea elevilor din învățământul preuniversitar în tranziția de la 

şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea competențelor practice în scopul îmbunătățirii perspectivelor 

de inserție pe piaţa muncii». Elevii și-au format competențele antreprenoriale în domeniul economic, 

pentru a acționa eficient în economia de piață şi pentru dezvoltarea propriei cariere. ” 

Profesor, Pintilie Radu-Mihail- Lector FE 

„Proiectul DATA a reprezentat oportunitatea de a ne pune în valoare abilitățile de comunicare, 

de a ne descoperi înzestrări latente, de a exersa modalități noi de raportare la viitor. Cu siguranță, 

aceasta experiență ne va fi de mare folos în derularea unor proiecte viitoare și în structurarea unor noi 

strategii educaționale.” 

Profesor, Bălţătescu Elena-Marinela - expert consiliere si orientare 

„Alegerea unei cariere și pregătirea pentru aceasta nu este un proces ireversibil ce nu poate fi 

schimbat, însă alegerea corectă a carierei și existența unor mecanisme care să ajute la dezvoltarea 

tuturor competențelor necesare tranziției către piața muncii pot reprezenta garanția unei bune investiții 

a timpului și a altor resurse în educația unei persoane. În acest sens, existența unor servicii de 

consiliere și orientare în carieră în cadrul proiectului DATA a fost mai mult decât necesară, atât pentru 

beneficiile individuale aduse elevilor participanți, cât și pentru beneficiile aduse la nivelul societății. ” 

Profesor, Pintilie Ana-Maria - expert consiliere şi orientare 

„Echipele de experți care au participat la implementarea pachetelor de activități au asigurat 

accesul şi implicarea directă în proiect pentru întreg personalul, elevi și lectori. Proiectul a contribuit 

la susținerea strategiei de dezvoltare durabilă şi implicit la creșterea calității vieții precum și la 

creșterea relevanței educației pentru piaţa muncii, respectând normele și directivele POSDRU. 

Proiectul «DATA = Dezvoltare Activă prin Tranziția Activă» a garantat de asemenea implementarea 

de activităţi inovatoare prin pregătirea formatorilor şi dezvoltarea unor mijloace proprii pentru 

pregătirea practică a elevilor şi crearea unor entități de profil virtuale, în cadrul firmelor de exerciţiu 

– întreprinderi virtuale –, facilitându-se astfel asumarea inovării la nivelul activităților implementate.” 

Director, Profesor Cojocariu Karina Ingrid – expert grup-țintă 

Profesor, Lorena-Elena Timofte 
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SIMPOZIONUL JUDEŢEAN CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 

„ANTICOMUNISM ŞI REPRESIUNE COMUNISTĂ. 1945-1989” 

„Istoria, cârmuită fie de hegeliana «viclenie a raţiunii», fie de voinţa lui Dumnezeu, macină implacabil şi 

uniform între paginile sale sânge, lacrimi, proiecte şi sentimente, trecându-le uneori sub tăcere, transformându-le 

alteori în simple cifre cu rol statistic. Oamenii trebuie să preţuiască adevărata lor valoare şi să tragă pe baza lor 

cuvenitele învăţăminte, iar pentru acest lucru e nevoie de funcţionarea memoriei colective.” 

În fiecare an, în luna mai, la Liceul „Vasile Conta” din Tîrgu Neamț are loc 

Simpozionul Judeţean cu participare 

internațională intitulat  „Anticomunism şi 

represiune comunistă. 1945-1989”, eveniment 

organizat în parteneriat cu Asociaţia Pro 

Democraţia, filiala Tîrgu Neamţ 

Activitatea iniţiată de profesorul de istorie 

Emanuel Bălan, director adjunct al Liceului 

„Vasile Conta”, reunește zeci de elevi pasionați 

de istoria neamului românesc, profesori de istorie 

din județul Neamț și de peste Prut și alți parteneri 

educaționali. Tematica supusă dezbaterii: 

momentele dificile din timpul comunismului, 

evenimentele istorice pe care timpul și oamenii 

le-au alterat, impactul dictaturii asupra societății 

românești sau dificultatea stabilirii adevărului 

istoric, fiindcă evenimentele din trecut nu trebuie 

văzute în alb-negru. 

Printre sunt presărate scurte momente 

artistice pregătite de copiii talentați pentru 

oaspeții lor. După deschiderea manifestărilor,  moment marcat prin alocuțiuni ale invitaților, 

elevii își prezintă lucrările în cadrul celor două secțiuni: Istoria naţională (în care sunt tratate 

teme legate de rezistența 

anticomunistă şi măsurile 

represive ale regimului comunist, 

inclusiv mecanismele terorii) 

şi Istoria universală (în care 

elevii pregătesc lucrări cu privire 

la situaţia internaţională după Al 

Doilea Război Mondial şi 

instaurarea comunismului în țările 

din estul Europei, dar şi formele de 

rezistenţă şi represiune din acest 

spaţiu). Secțiunea dedicată 

profesorilor ia forma unui 

simpozion cu tematici de istorie locală, națională sau internațională legată de rezistență şi 

represiune. La 27 de ani de la căderea comunismului şi la 25 de ani de la căderea URSS-

ului,  acest simpozion a vizat întoarcerea la memoria trecutului.  

Profesor, Emanuel Bălan 

 

http://www.ziartarguneamt.ro/la-conta-simpozion-judetean-cu-participare-internationala-anticomunism-si-represiune-comunista-1945-1989
http://www.ziartarguneamt.ro/la-conta-simpozion-judetean-cu-participare-internationala-anticomunism-si-represiune-comunista-1945-1989
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SCRIITORI ÎN CONTUL LICEENILOR ECONOMIȘTI 

Proiectul educațional local „Scriitori în contul liceenilor economiști” s-a desfășurat în 

data de 31 octombrie 2009, fiind organizat de către doamna profesor de limba și 

literatura română Karina Ingrid Cojocariu alături de elevii claselor IX-XII de la Liceul 

Economic „Vasile Conta”, în parteneriat cu Primăria Orașului Tg. Neamț și cu 

Inspectoratul Școlar județean Neamț. 

…Septembrie 2009, Liceul Economic „Vasile Conta”, ora de limba și literatura română. 

Suntem la vârsta la care avem cea mai mare nevoie de lectură, de acces la informație 

cu ajutorul tehnicii moderne și, din 

păcate, tocmai aici am descoperit 

carențe. În jurul acestui imperativ 

cultural s-a născut proiectul 

nostru. În mai puțin de o lună, 

adică 31 octombrie 2009, realizăm 

prima etapa a proiectului.   

Așa au apărut primii bani, 

primele cărți, primele emoții, primele realizări, prima promisiune: un calculator performant 

oferit de dl primar, Decebal Arnăutu, pentru biblioteca liceului. Succesul primei etape ne-a 

determinat să realizăm și cea de-a doua etapă, așa că în luna aprilie, de sărbătoarea sfântă a 

Paștelui, majoritatea dorințelor ni s-au îndeplinit: calculatorul mult promis, îmbogățirea 

volumului de carte școlară, o bibliotecă spațioasă și primitoare. Activitățile propuse de 

coordonatori au venit să completeze dorința culturală 

care ne-a stimulat în muncă. Reînvierea artistică a 

operelor scriitorilor pe care i-am sărbătorit a adus în 

scenă oameni de seamă ai culturii românești, precum: 

Dimitrie Cantemir, George Coşbuc, George Bacovia, 

Mihail Kogălniceanu, Ion Agârbiceanu, Mihai 

Eminescu, Vasile Voiculescu, Liviu Rebreanu și 

Mihail Sadoveanu. Aceștia au renăscut prin 

interpretările artistice propuse de elevii de liceu. 

Fiecare clasă și-a ales un scriitor și a încercat 

să transpună cât mai fidel posibil o secvență din opera 

acestuia și mai ales să readucă în fața publicului 

numeros care a vizitat școala în acele zile crâmpeie 

din epoci apuse. Nu ne-am propus prin acel proiect 

doar să redăm viața scrierilor. Dorim să credem că am 

reușit mai mult decât atât, și anume că am recreat o 

atmosferă, că am deschis o poartă spre cunoașterea 

scriiturii dincolo de slova scrisă. 



67 

Privind înapoi la tot ce a însemnat proiectul „Scriitori în contul liceenilor economiști”, 

e dificil să descrii un volum colosal de muncă fără să ai senzația că vei scăpa din vedere ceva 

esențial. Gradul de implicare a elevilor a 

fost poate ceva care a depășit așteptările 

tuturor și, de asemenea, ideile pe care nu au 

ezitat să le pună în practică. Cu atât mai 

lăudabil e efortul, cu cât am pornit la drum 

doar cu entuziasm și cu dorința de a schimba 

ceva în mai bine, dar fără a avea certitudinea 

că va veni și recompensa. Abia după 

succesul primei părți a proiectului s-au ivit 

și rezultatele materiale, concretizate în cărți 

și în promisiunea domnului primar devenită 

realitate. 

Vorbind de implicarea elevilor, dați-

ne voie să insistăm asupra faptului că 

aceasta nu   s-a văzut doar în rolurile pe care ei le-au pregătit, ci și în realizarea decorurilor 

pentru fiecare autor. Elevii au fost cei care și-au căutat costumele cele mai potrivite epocii pe 

care o reprezentau, tot ei au lucrat zile și zile la pregătirea decorurilor, efortul fiind atât de ordin 

material, cât și fizic, de foarte multe ori. În calitate de parteneri direcți implicați în proiect, nu 

am putut să observăm mai ales ajutorul constant pe care și l-au oferit unii altora, indiferent de 

faptul că erau din clase diferite și proiectul realizat de fiecare intră în competiție cu celelalte. 

Au învățat să fie o echipă, să asculte unii pe alții, să-și impună punctul de vedere prin argumente 

sau să cedeze în fața unor argumente pertinente. Un alt plus al acestui proiect.  

Ne bucuram că am reușit să 

lăsăm urme ale activității noastre. 

Biblioteca este una dintre ele, dar, mai 

mult decât atât, am lăsat urme în 

mințile și inimile tinerilor: „Proiectul 

de anul trecut a plecat de la o idee și a 

devenit o necesitate. Ideea am 

transformat-o în muncă, în multe zile 

de muncă, în ore studiu și lucru pe 

calculator. Am adunat elevi, le-am dat 

roluri, le-am dat mai multe idei. Ideea 

a plecat de la un scop. Acum, după 

toate eforturile, scopul, țelul a fost 

atins. Ideea a avut succes. Împreună 

am reușit, prin urmare a fost un proiect 

reușit. Avem bibliotecă. Avem 

amintiri. Avem momente de neuitat petrecute împreună. Suntem un colectiv și datorită acestui 

proiect. Mulțumim ideii.” (Ioan Resmeriță, clasa a XI-a)  
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Grație muncii depuse de elevi, de coordonatorii noștri, grație sprijinului oferit de 

partenerii noștri, în anul școlar care tocmai a început ne desfășurăm activitățile școlare și 

extrașcolare într-o bibliotecă modernă, unde cărțile primează nu prin numărul lor, ci prin 

numărul mare de cititori. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat, considerăm proiectul o 

reușită.  Așteptăm cu nerăbdare următoarea provocare intelectuală!  

 

„Un moment, doar, v-aş ruga  

Să mai zăboviți colea, 

Mai aveți de ascultat, 

De nu v-o fi cu bănat, 

Cartea ce v-o am a spune 

De cinci scriitori anume. 

Cantemir, Agârbiceanu, 

Coșbuc şi Kogălniceanu 

Şi Bacovia vezi bine 

Toți v-aşteapt’ cu mese pline 

C-a lor zile de născare  

Le serbăm azi, cu fast mare. 

Astfel, cavaleri, duci şi domniţe, 

Poftiţi dară, să vedeţi 

Nunţi, boieli, sfaturi, îndemnuri 

De-ţi putea...  să povestiţi! 

Toate-n cont d-economişti” 

 

 

 

 

 

 

 

Director, profesor Karina Ingrid Cojocariu 



69 

HAI LA ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ 

Proiectul Parteneriat pentru educație! Granturi pentru școli în dificultate!, finanțat 

de fundația Soros România prin programul Fondul de urgență, A fost implementat de Centrul  

Educația 2000+ și s-a derulat în Liceul Economic „Vasile Conta”, în perioada 1 martie 2011 – 

30 decembrie 2012, sub denumirea „Hai la școală după școală”, cu un buget de 15000 lei.  

Proiectul a fost selectat pe 19 ianuarie 2012 (din 484 proiecte depuse au fost selectate 

103) și a constat într-un seminar de formare de patru zile  pe tema „managementul proiectelor” 

la Hotel Yesterday, București. Timp de 10 luni, în perioada desfășurării proiectului, cei  32 de 

elevi din grupul țintă au servit, după orele de curs, o masă caldă, apoi au făcut temele și 

activități extrașcolare-recreative sportive sau excursii. Proiectul s-a desfășurat în baza 

contractului nr. 265/15.02.2012 și a avut următoarele obiective: 

- formarea și dezvoltarea competențelor specifice învățământului primar/gimnazial prin 

asigurarea serviciilor educaționale de sprijin pentru grupul țintă; 

- dezvoltarea personală și impersonală/pregătire pentru viață;  

- formarea și dezvoltarea capacităților de comunicare și relaționare pentru o mai bună 

integrare socială și emoțională a elevilor din grupul țintă;  

- recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive, emoționale, tulburări de limbaj pentru 

patru elevi;  

- stabilirea unor relații de comunicare eficientă, atât în plan elev-școală, cât și în planul 

elev-familie. 

   Impactul proiectului asupra grupului-țintă a constat în valorizarea aptitudinilor și 

competențelor fiecărui elev în conformitate cu nevoile și interesele sale, formarea și 

dezvoltarea spiritului de echipă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor, Anișoara Ioniche  
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LADA DE ZESTRE 

Proiectul internațional „Lada de zestre”, derulat în perioada septembrie 2008 - iunie 

2009, la Liceul Economic „Vasile Conta” din România în parteneriat cu Grădinița  

Muengenstad din Danemarca. Grupul țintă a fost reprezentat din preșcolari de la grădinița 

Muengenstad - Danemarca și din preșcolari de la Grădinița nr. 2 „Vasile Conta” din Tg. Neamț. 

Acest proiect, înregistrat sub nr. 2419/2008, a avut următoarele obiective: 

- familiarizarea copiilor cu obiceiuri și tradiții păstrate de-a lungul timpului de către 

oamenii acestor locuri;  

- cultivarea respectului față de tradițiile culturale și obiceiurile din zona folclorică 

Neamț;  

- implicarea profesorilor și elevilor din Danemarca și a profesorilor și elevilor din 

România în cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor din cele două țări;  

- vizitarea  unor ateliere, muzee, mănăstiri care contribuie la îmbogățirea cunoștințelor 

despre folclor;  

- educarea copiilor în spiritul păstrării și transmiterii folclorului  din cele două țări, 

Impactul proiectului a constat în cultivarea dragostei pentru tradițiile și obiceiurile 

acestor zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor, Anișoara Ioniche  
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Pas cu pas în educație 

Pe parcursul întregii vieți, indiferent unde trăiesc, copiii de azi se vor confrunta cu 

schimbări socio-politice, ecologice, științifice, tehnologice, industriale etc. Tocmai de aceea ei 

trebuie să fie educați în direcţia participării lor în cadrul societății democratice. 

Un învățământ care se vrea integrat în Uniunea Europeană urmărește individualizarea 

instruirii copiilor, tratarea lor diferențiată, încurajarea celor care au nevoie de ajutor, 

proiectarea strategiilor de stimulare a interesului copiilor pentru afirmarea de sine şi pentru 

instruirea conform nevoilor şi capacităților fiecăruia. 

Programul Step by Step, preluat în România de Centrul pentru Educație şi Dezvoltare 

Profesională (C.E.D.P), a lansat acțiunea numită „Crearea claselor după nevoile copiilor”, care 

promovează educația centrată pe copil, ce respectă stilul individual de învățare şi stadiile de 

dezvoltare ale copilului. Așa s-a născut ideea de a introduce și în grădinița coordonată de Liceul 

,,Vasile Conta” această alternativă de educație, înființându-se o grupă Step by Step, începând 

cu anul 2004, sub coordonarea 

educatoarelor Constantinesei Maria și 

Crețoaia Angela. Acum iată că suntem la a 

IV-a generație de copii în această 

alternativă, în echipă venind și d-na 

educatoare Cojocariu Adina.  

Mediul educațional organizat în 

grupa cu program Step by Step este unul 

atractiv, stimulativ, securizant, în care copiii se simt confortabil, acesta fiind amenajat cu 

ajutorul părinților. Clasa este plină de materiale care corespund intereselor şi stadiilor de 

dezvoltare individuală a copiilor. Centrele de activitate sunt: Matematică, Știință, Alfabetizare, 

Artă, Nisip şi apă, Construcţii, Joc dramatic, Muzică, Bucătărie, Joc în aer liber. 

Pe lângă acestea, copiii au desfășurat şi activități opționale conduse de educatoare, dar 

și de profesori de limba engleză, gimnastică ritmică sau dans popular. Pentru că activitățile 

artistice şi manifestările sportive sunt cele mai gustate de copii, am desfășurat cu preșcolarii 

serbări artistice cu diferite prilejuri pe scena Casei Culturii, acestea transformându-se în 

adevărate spectacole, mult apreciate de părinți, bunici și comunitatea locală. Grupa Step by 

Step a participat activ la toate acțiunile din cadrul grădiniței, la concursuri și proiecte 

educaționale, printre care amintim: ,,Inocent în grupa celor mari”, ,,Grădina verde de la Grădi 

1 Tg. Neamț”, ,,În lumea magică a lui Clik”, ,,Ziua pământului”, ,,Alături de copiii autiști”. 

De asemenea, am participat la diferite simpozioane naționale și concursuri locale cu 

lucrări practice ale copiilor talentați cum ar fi: Simpozionul „Ars Oeconomica” desfășurat în 

cadrul Liceului „Vasile Conta”, Concursul „Dăruind vei dobândi”, Programul educațional 

„Edu Teca”,  Proiect Național „Patrula de reciclare ROREC”. Frumoase și apreciate au fost 

activitățile desfășurate în cadrul proiectului educațional „Micii voluntari ai binelui” care au 

cuprins o paletă largă de acțiuni ecologice, umanitare, sanitare, de educație rutieră, artistice și 
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gospodărești. De apreciat au fost rezultatele la concursurile județene și naționale de gimnastică 

unde trupa de majorete  a obținut 

numeroase premii și trofee.  

 Activitatea în grupa Step by 

Step a fost și este plină de satisfacții 

pentru copii, părinți și educatori, fapt 

ce a făcut ca numărul copiilor înscriși 

să fie întotdeauna foarte mare. Munca 

în echipă, susținută cu pasiune, 

dăruire, altruism, empatie de către 

educatoarele grupei și sprijinită de 

conducerea liceului, a făcut ca la acest 

ceas aniversar să ne mândrim că avem 

continuitate, apreciere, susținere și solicitare permanentă din partea părinților.  

După o carieră de peste 40 ani  de muncă cu copiii preșcolari nu pot decât să fiu fericită 

pentru că mi-am făcut din aceasta o profesie de credință. De aceea, doresc și tinerilor educatori 

să ducă idealurile profesionale pe culmi mai înalte. La mulți ani, VASILE CONTA! 

   

   

                                                     Profesor învățământ preșcolar, Maria Constantinesei  
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ELEMENTE IDENTITARE 

Capitolul următor spune povestea, dintr-o perspectivă culturală și economică (tot 

suntem liceu cu profil economic și pedagogic!), a elementele identitare care ne definesc ca 

instituție de învățământ, ca imagine publică. Sunt elementele cu care ne prezentăm în fața 

instituțiilor partenere, în fața părinților și a copiilor acestora în momentul în care, împreună, 

aderă la oferta educațională a școlii noastre. Într-o cultură de tip postmodern, una dominată de 

cultura vizuală, de spectacolul cultural, de globalizare, elementele identitare sunt fundamentale 

pentru supraviețuirea unei instituții de învățământ. Preluând cuvintele unuia dintre cei care ne-

au vizitat școala acum doi ani, atunci când liceul ajungea la vârsta majoratului: „Deși are numai 

18 ani, acest liceu are deja o identitate și caută că o transmită mai departe.”, și noi, cei de astăzi, 

ne asumăm responsabilitatea de a lăsa generațiilor următoare elementele care definesc liceului 

nostru, la acest moment al evoluției sale, identitatea. Suntem siguri că cei care vor veni după 

noi vor adăuga și alte elemente, căci școala se află doar la început de drum și societatea în care 

trăim se transformă într-un ritm rapid, acumulând noi achiziții ale tehnicii.  

Elementele pe care le vom aborda în paginile următoare: decizia ISJ Neamț, misiunea 

și viziunea școlii, istoricul patronului nostru cultural, filozoful Vasile Conta, imnul școlii, sigla 

instituției, pagina web, revistele școlii, Gala olimpicilor, Zilele școlii sunt acelea care reprezintă 

astăzi emblema unei instituții de învățământ care iată că a ajuns la maturitate și privește cu 

încredere și ambiție către viitor.  

1. Misiunea, viziunea și țintele educaționale 

Misiunea, viziunea și țintele educaționale sunt elementele care definesc identitatea unei 

școli ca instituție de învățământ, prezentându-le sub formă de strategie pe termen lung. Prin 

ele, școala își asumă responsabilitatea față de elevii săi, de opțiunea lor de a adera la oferta 

educațională a liceului.  

Viziunea unei organizații reprezintă o stare ideală proiectată în viitor și care 

configurează o posibilă și deziderabilă dezvoltare a organizației respective. Ea presupune o 

gândire dinamică și capabilă care să evalueze pe termen lung șansele de dezvoltare ale 

organizației. 

Misiunea unei organizații reprezintă rațiunea de a fi și de a crea valoare pentru societate, 

determinând evoluția organizației în sensul transformării viziunii în realitate. În timp ce 

viziunea exprimă o stare ideală, posibilă, misiunea exprimă o evoluție programabilă, bazată pe 

fapte și date concrete despre această stare, puternic ancorată în realitatea economică, politică 

și socială. 

Prin enunțul misiunii unei organizații sunt clarificate următoarele aspecte: ce oferă 

organizația (rolul pe care și-l asumă în societate și este fixată limita activităților pe care le 

desfășoară), cui oferă (beneficiarii serviciilor oferite de organizație), cum oferă (în ce mod 

intenționează să satisfacă nevoile beneficiarilor). 
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Viziunea școlii:  

Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț își propune formarea și dezvoltarea capacității de 

adaptare la schimbare, de inovare, de asumare a valorilor democratice ale tuturor beneficiarilor 

educației, prin promovarea unui dialog deschis și permanent cu partenerii sociali și 

educaționali. Pentru noi, educația fiecărui elev CONTEAZĂ! 

Misiunea școlii:  

Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț este un furnizor de educație tehnologică în profilul 

Servicii, calificarea profesională Tehnician în activități economice, care se proiectează în 

comunitate ca o sursă de antreprenori de top, cu o personalitate integră. Misiunea școlii, în 

perspectiva anilor 2013-2018, urmărește realizarea la un înalt nivel de calitate a educației și 

instruirii în domenii specifice educației tehnologice, în contextul actual național și european, 

răspunzând necesității de dezvoltare personală, cetățenie activă și coeziune socială a 

individului, având ca set de valori: responsabilitate, demnitate, toleranță, încredere, onestitate, 

inteligență socială, implicare personală si lucru în echipă. Paralel cu activitățile desfășurate cu 

elevii se derulează și acțiunile realizate pentru perfecționarea permanentă a colectivului 

profesoral, atragerea părinților și a comunității spre școală, având în vedere noile provocări ale 

societății deschise, globalizate: concurență, autonomie administrativă și piața muncii, prin 

adaptarea permanentă a ofertei educaționale. 

Obiectivele și prioritățile asumate de Liceului „Vasile Conta” Tîrgu Neamț prin 

planul managerial, pentru anul școlar 2017-2018: 

 asigurarea calității în procesul instructiv-educativ, creșterea capacității 

instituționale pentru elaborarea și gestionarea de proiecte; 

 asigurarea accesului și a echității în educație;  

 dezvoltarea unui curriculum la decizia școlii/în dezvoltare locală bazat pe 

formarea competențelor; 

 asigurarea securității elevilor în școală și combaterea violenței; 

 colaborare eficientă cu instituțiile conexe (C.C.D.); 

 fundamentarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 pe principii 

de eficiența economică împreună cu partenerii sociali, pe baza analizei de nevoi educaționale 

ale elevilor și intereselor părinților acestora, pe baza evaluării sistematice a cererii de pregătire 

profesională în raport cu dezvoltarea pieței muncii; 

 dezvoltarea de parteneriate cu agenții economici pentru îmbunătățirea calității 

și eficienței formării profesionale și o mai bună inserție socială;  

 organizarea, desfășurarea şi monitorizarea concursurilor şcolare;  

 formarea resurselor umane.  

Performanța în educație  

Ne-am impus în peisajul învățământului nemțean... 

Am modelat caractere... 

Ne-am autodepășit.... 

Am dat aripi creativității și înțelepciunii... 

https://www.facebook.com/
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2. Decizia ISJ 

 Decizia ISJ Nr. 244 din 15.04.1998 poate fi considerată astăzi, piatra de temelie a școlii 

noastre. Este actul fondator al instituției de învățământ în care ne desfășurăm astăzi, după 20 

de ani de ființare, activitatea.  

 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI NEAMȚ 

 

      Școala cu clasele I-VIII Nr. 8 Tg. Neamț 

         1202 / 22.04.1998 

 

 

DECIZIE 

 

 

Inspectorul general al Inspectoratului Școlar al județului Neamț; 

Având în vedere adresa nr. 1363 / 10.03.1998 emisă de către Primăria orașului Tg. 

Neamț – serviciul urbanism și amenajarea teritoriului și adresa  nr. 604 / 05.11.1997 emisă 

de către profesor director Emilia Cojocaru; 

Văzând prevederile Decretului – Lege nr. 100 / 1990 republicat, prevederile art. 7 

alin. 8 lit.  „c” din legea nr. 84 / 1995; 

În temeiul art. 10 – 12 din Legea nr. 5 / 1990; 

 

 

DECID : 

 

Art. 1. – Cu data de 01.09.1997 se înființează în orașul Tg. Neamț Școala cu clasele 

 I-VIII Nr. 8 „Vasile Conta”. Noua unitate de învățământ va avea sediul în str. Slt. Teoharie 

nr. 3 și va funcționa ca unitate cu personalitate juridică, fiind arondată financiar la Clubul 

Sportiv  Școlar  Tg. Neamț. 

Art. 2. – Denumirea Atribuită acestei școli se va înscrie pe sigiliul și firma școlii. 

Art. 3. – Serviciile normare – salarizare și contabilitate vor aduce la îndeplinire 

prezenta decizie. 

 

 

 

                  INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

            Prof. Iosif Francisc Gille   

 

 

                                                                                      conform cu originalul 

 

Nr. 244 

Din 15.04.1998 

Red. DF / DF.ex.4 

 

 

 



76 

3. Vasile Conta, patronul cultural al liceului nostru 

„A educa este mai greu decât a studia. De aceea sunt puțini educatorii în mulțimea de învățați” 

(Vasile Conta) 

 

Vasile Conta, filosof și om politic, s-a născut în județul Neamț la Ghindăoani – 

Bălțătești, la 15 noiembrie 1845, într-o familie cu patru 

generații de preoți ortodocși. Prima parte a copilăriei și-a 

petrecut-o în satul natal, iar de la vârsta de 9 ani se mută în 

Tg. Neamț cu părinții unde urmează cursurile Școlii 

primare, avându-l coleg pe Ion Creangă. În anul 1868, 

termină cursurile la Academia Mihăileană din Iași sau 

Gimnaziul Central din Iași. În 1869 obține o bursă din partea 

„Societății pentru încurajarea junimii române la învățătură” 

(„Pogor–Fătu”), iar în anul 1871 a absolvit Institutul 

Superior de Comerț din Anvers – Belgia. În anul 1872 își ia 

diploma de doctor în drept la Universitatea din Bruxelles și 

se întoarce în țară, urmând ca în luna octombrie a aceluiași 

an să ocupe prin concurs catedra de Drept Civil de la 

Universitatea din Iași.  

A fost considerat un reper al vieții sociale și politice 

din țară în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea prin 

contribuția sa la dezvoltarea filosofiei moderne românești. 

La acea vreme, Titu Maiorescu manifesta serioase rezerve 

față de posibilitatea creației filosofice românești 

originale,  îndemnând mai degrabă la acumulări și asimilări 

temeinice din filosofia europeană. Vasile Conta va adera la 

societatea Junimea, care avea ca președinte pe Vasile Pogor, 

cel care îi facilitase bursa de studii în Belgia. 

Pasionat de studiu și ducând o viață retrasă, Conta va lua parte la ședințele Junimii, care 

asigurau un climat propice creației autentice, reunind prestigioase şi influente personalități ale 

culturii românești din acea perioadă. În „Convorbiri literare”, revista societății, V. Conta va 

publica principalele sale lucrări filosofice: Teoria fatalismului (1875-1876), Teoria 

ondulațiunii universale (1876-1877), Încercări de metafizică (1879), Bazele metafizicii 

(postum, 1890). 

Având convingeri filosofice şi politice destul de diferite față de orientarea oficială a 

Junimii, filosoful va găsi însă printre ideile junimiștilor destule convergențe privind mai ales 

preţuirea evoluţionismului şi a pozitivismului în ştiinţe (Herbert Spencer, Auguste Comte) şi 

receptivitatea față de filosofie. Creangă, Xenopol, foști colegi de școală, și Eminescu, vor fi un 

sprijin permanent pentru filosoful Conta. 
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A fost cel dintâi filosof român care a pus bazele 

unui sistem filosofic propriu, original. Influențat de 

empirismul englez, pozitivismul francez și materialismul 

german, așază la baza cunoașterii umane experiența; în 

concepția sa, materia se metamorfozează neîncetat, luând 

forme niciodată identice unele cu altele, așa încât întreaga 

existență se supune unei „mișcări ondulatorii”, care apare 

astfel ca o „lege fatală”, necesară a universului.  

Lucrările lui Vasile Conta au fost recenzate de 

numeroase reviste străine de prestigiu precum: „Revue 

Philosophique”, „La Critique Philosophique”, „La Revue 

de Belgique”, „Athaeneum”, „Menschentum”, „Journal 

d’Hygiene”. În țară, operele filosofului român au primit 

numeroase aprecieri din partea lui Mihai Eminescu, Iacob 

Negruzzi, I. Nădejde, care vor sublinia elogios realizările 

lui V. Conta nu numai în filosofie, dar și în conferințe 

publice, articole și discursuri parlamentare.  

Activitatea politică a lui Vasile Conta a înregistrat puține, dar semnificative episoade, 

ce au stârnit și destule controverse. În 1879, a fost ales deputat de Iaşi, iar în 1880, Conta 

primește portofoliul  Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Legea învǎţǎmântului pe care a dorit sǎ 

o adopte a fost considerată prea îndrǎzneaţǎ pentru timpul sǎu (o lege a educaţiei care prevedea 

profesionalizarea învățământului agricol, industrial, economic, eliminarea religiei din liceele 

de băieţi, înfiinţarea de licee pentru fete şi acordarea, pentru acestea, a dreptului de a urma 

studii universitare, introducerea unui examen de capacitate pentru profesori, în concordanţă cu 

cel francez) și astfel a fost nevoit sǎ-şi dea demisia din guvern în anul 1881. 

Boala de care suferea din timpul studenției, tuberculoza, se agravează şi îl silește sǎ 

meargă în Italia pentru tratament. Din păcate, la numai 37 de ani, în  aprilie 1882, moare la 

București. A fost înmormântat în cimitirul Eternitatea din Iași cu funeralii naționale.  

În acea zi, revista „Contemporanul” își încheia astfel necrologul său: „Ţara româneascǎ 

a pierdut, pe unul din cei mai însemnați oameni ai sǎi.” 

 

Profesor, Loredana Bompa  
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4. Imnul școlii 

A devenit o obișnuință ca fiecare activitate de amploare a liceului nostru să înceapă cu 

imnul școlii, element identitar modern, creat, cu ani în urmă, de dl profesor de educație 

muzicală, Szekereș Blaziu. Textul imnului elaborat de doamna director, Karina Ingrid 

Cojocariu, reușește să contureze identitatea de elev al Liceului „Vasile Conta”.  

      

Imnul Liceului ,,Vasile Conta” 

 

Aș  vrea să pot să lupt cu timpul 

Aș vrea pe loc să mai stea 

Să nu mai fugă înainte ca gândul 

Şi să mă lase așa. 

Liceul „Conta” va fi nemuritor 

Va fi întotdeauna în fruntea tuturor, 

De treci prin el în viață lumină vei lua 

Şi-o minte luminată tot timpul vei avea. 

 

Refren:  Noi suntem Liceul tinereții ,,Vasile Conta” 

Avem în suflete  curajul şi’n inimi adolescența 

Avem un renume de păstrat şi nu dăm înapoi 

Să nu uităm acest liceu, „Vasile Conta” suntem noi! 

 

Anii tinereții în clasă îi trăim 

Cu dascăli de nădejde pe care îi iubim 

Ne-au învățat ce-i viața şi care-i rostul ei 

Când vom păși în lume, vom fi şi noi ca ei 

Visele ce le ai în viață 

Doar aici le făurești 

Şi dacă vrei să stai în față 

În școala noastră tu să te oprești. 

Profesor, Carmen Nicoleta Hîngănescu 
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5. Sigla 

Noua siglă a liceului a fost realizată în anul 2012, cu ocazia împlinirii a 15 ani de 

existență a școlii, moment în care liceul a dorit să își contureze, din punct de vedere vizual, o 

imagine simbolică. Meritul îi revine doamnei director Karina Ingrid Cojocariu care, alături de  

elevul Lucian Cădere, a proiectat sigla unității. Tot cu această ocazie, din dorința de a marca 

plastic această sărbătoare, s-a realizat o personalizare a sălii de festivități, căreia dl profesor 

Dan Țârdea i-a dat contur cromatic, definitivând din penel, alături de siglă, și portretul 

filozofului Vasile Conta. 

Analizând-o, putem spune că și sigla spune povestea sa, una despre identitatea școlii 

noastre. În centru se află o imagine stilizată a școlii, reconfirmată de principiile după care ne 

conducem: performanță, profesionalism, ambiție (marcată prin comparativul de origine latină 

„Excelsior!”), la care se adaugă cuvântul „Contează!”, având legătură cu patronul cultural al 

liceului, Vasile Conta, dar și cu faptul că pentru fiecare beneficiar al educației (părinți, elevi) 

formarea și dezvoltarea personalității contează. În fond, dacă prin cuvântul „Excelsior!” sigla 

realizează o conexiune cu textul imnului care celebrează mândria de a fi elev al liceului nostru 

și ambiția autoperfecționării, prin cuvântul „Contează!” e pusă în valoare viziunea școlii. În 

partea de jos se află o fotografie/ imagine a filosofului Vasile Conta, originar de pe aceste 

meleaguri și anul înființării școlii (1997).  

Așadar, putem afirma faptul că sigla reprezintă astăzi un important element identitar al 

școlii noastre care reușește să rezume, prin imagine și cuvânt cu valoare de simbol, spiritul 

acestei școli.  

Profesor, Gheorghe Ghiocel Nuțu  
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6. Revistele școlii 

La început a fost ... „Vestitorul". Așa s-a numit prima publicație în care elevii şi cadrele 

didactice de la Liceul „Vasile Conta" şi-au publicat articolele. De fapt, era a Şcolii Generale 

Nr. 8 ce a devenit ulterior Școala Generală Nr. 1. Revista a avut o apariție semestrială în 

perioada 2000–2001, iar informațiile din ea se adresau elevilor de gimnaziu. Anul 2002 aduce 

o schimbare în domeniul publicațiilor din cadrul instituției, revista „Stropi de cerneală..." cu 

apariție semestrială devenind în scurt timp o atracție nu numai pentru elevii din şcoală, ci şi 

pentru cei care participau la activitățile demonstrative şi la cele de perfecționare. În paralel cu 

revista „Stropi de cerneală...", în anul 2006, a fost editată o publicație a elevilor din 

învățământul primar, intitulată „Jucării de ghiozdan". 

Apariția noii reviste „CONTEAZĂ !”,  în anul 2013, a reprezentat un moment 

important în viaţa liceului nostru. Noua denumire a venit ca urmare a reușitelor pe plan 

profesional ale cadrelor didactice, a performanțelor şcolare acumulate de elevi şi a încrederii 

tuturor partenerilor educaționali în această instituţie. Fosta revistă, „Stropi de cerneală...”, 

devine un supliment literar în care vor fi promovate creațiile artistice ale elevilor. De semnalat 

grafica deosebită realizată de profesor Dan Țârdea, un mare artist, care a însuflețit prin desene 

toată școala. O secvență reprezentativă din copertă a fost transpusă în revista „Contează!" 

Noua publicație este o lucrare de tip caleidoscop şi este produsul elevilor din Liceul 

Tehnologic „Vasile Conta” din Tg. Neamţ. Apare semestrial şi conține rubrici preluate de la 

revista „Stropi de cerneală...”: „Elevi de onoare”, „Condeie fermecate”, „Lumea științei”, 

„Moda în timp şi spațiu”, „Proiecte şcolare”, „Eco”, „Mari artiști – mici artiști”, „Reportaj”, 

„Interviuri”  şi multe altele pe care vă invităm să le descoperiți. Așa cum v-am obișnuit, la 

sfârșitul revistei există rubrica „Pagina de critică”. 

Revista „Stropi de cerneală...” a fost premiată ani la rând, astfel încât munca elevilor a 

fost încununată cu bucurii. 

 2003, Mențiune la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană; 

 2004, PREMIUL III la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană; 

 2005, PREMIUL II  la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană; 

 2006, Premiul II la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană; 

 2008, Premiul II la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană; 

 2009, Mențiune la Concursul de reviste şcolare dedicat poetului Mihai Eminescu, 

București; 

 2010, Menţiune la Seminarul 

Internaţional „Educaţia Mileniului III – Educaţia 

Ecologică”, Botoșani, revista participând cu un 

număr ECO. 

 2011 – 2012, Premiul I la Concursul de 

reviste şcolare, etapa judeţeană; 

 2011 – 2012, TITLU DE LAUREAT la 

Concursul de reviste şcolare, etapa naţională. 
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La fel de premiată este și urmăritoarea acesteia, revista „Contează!”:  

 Premiul I Revistei ,,Contează" la etapa judeţeană a concursului de reviste şcolare 2010-

2011; 

 Premiul I la Concursul de jurnalism şi reviste şcolare la etapa națională 2011-2012; 

 Premiul I la etapa judeţeană a Concursului naţional de reviste şcolare şi jurnalism 

2012-2013; 

 Premiul I la etapa judeţeană a Concursului naţional de reviste şcolare şi jurnalism 

2015-2016; 

 Premiul al II-lea la etapa judeţeană a Concursului naţional de reviste şcolare şi 

jurnalism 2016-2017. 

Le mulțumim tuturor celor care ne-au adresat câteva gânduri şi urări! Deşi suntem la 

început de drum, avem experiența muncii împlinite. CONTAŢI PE NOI! 

Profesor Daniela Cristea, redactor al revistei „CONTEAZĂ !” de la Liceul „Vasile Conta” 

7. Pagina web 

Liceul ,,Vasile Conta” în pageweb 

Ca element identitar, pagina web a școlii joacă un rol important în promovarea imaginii 

școlii, în contextul unei societăți postmoderne care așază la bază circulația rapidă a informației. 

Este prima sursă de informare pe care o folosește un tânăr din ziua de astăzi atunci când dorește 

să se informeze asupra ofertei educaționale a unui liceu. Totodată, activitățile școlare și 

extrașcolare trebuie să se regăsească în permanență în cartea noastră de viață online, căci 

accesibilitatea reprezintă un cuvânt-cheie în ce privește promovarea unei școli. De aceea, pe 

site-ul liceului nostru se află orice informație despre noi. 

Inițiativa doamnei director, Karina Ingrid Cojocariu, și a domnilor profesori 

coordonatori, Marian Achirei și Emanuel Sandu, a fost îmbrățișată cu succes de către elevii 

clasei a XI-a, Iftimie Mihaela Alexandra, Acsinte Mihai și Radu Ghiba, pentru ca site-ul 

Liceului ,,Vasile Conta” să fie mereu actualizat cu informații cât mai de folos tuturor 

persoanelor interesate.  

Site-ul a fost realizat în limbajul HTML, acesta fiind codul utilizat pentru a structura și 

a afișa o pagina web și conținutul acesteia. HTML nu este un limbaj de programare, el fiind un 

limbaj de marcare. Site-ul nostru conține un antet și un div.container în care sunt celelalte div-

uri în care se află tagurile de închidere/deschidere, conținutul și elementele. HTML-ul ne ajută 

să conturăm pagina web a site-ului nostru, iar C.S.S. și Java Script C.S.S. Cascading style 

sheets este un standard pentru formarea elementelor unui document HTML. Acesta conține 

stiluri ce se pot atașa elementelor. Java Script (JS) este un limbaj de programare. Este folosit 

pentru introducerea unor funcționalități în paginile web, acesta fiind  rulat de către browser. 

Profesor, Emanuel Sandu 
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8. Gala olimpicilor 

De 5 ani, Gala olimpicilor a devenit o emblemă a școlii noastre, activitatea în care 

Liceul „Vasile Conta” premiază munca profesorilor și a elevilor, perseverența, studiul intens și 

rezultatele excepționale obținute la învățătură și la concursurile școlare, pe parcursul unui an 

școlar. Din 2012, anul desfășurării primei ediții, evenimentul este susținut de Asociația „Pro 

Parentes”. Sufletul acestei asociații a fost și încă este doamna Alexandra Lipan, cea care a 

condus-o începând cu anul 2009, anul înființării. E părintele care a gestionat în toți acești ani 

activitatea asociației. Redăm în continuare gândul aniversar al dumneaei. 

După 20 de ani! 

„Dacă vrei să construiești un vapor, să nu începi prin a-i trimite pe oameni după lemne, cuie, sfori... 

Învață-i întâi să tânjească după marea îndepărtată, nesfârșită” (Antoine de Saint-Exupery) 

Privesc spre Cetatea Neamțului și văd cum toamna își etalează frumusețea cu o 

mărinimie ce îmi trezește inevitabil nostalgii. Gândul mă poartă pe aripile lui spre o altă toamnă 

când, cu pas șovăielnic și cu inima copleșită de emoții, am intrat alături de fiica mea pe poarta 

Liceului „Vasile Conta”. Frica mă paralizase, căci urma să îmi las copilul în grija unor 

necunoscuți care cu siguranță nu îl puteau proteja atât de bine pe cât mi-aș fi dorit. Zâmbetul 

larg și sincer al doamnei învățător, atmosfera de armonie ce domnea pe sălile lungi ale liceului 

și râsul neinhibat al elevilor mai mari ce abia așteptau să reînceapă cursurile, mi-au îndepărtat 

temerile înlocuindu-le cu certitudinea că totul va fi bine! 

Am descoperit astfel o școală în care cadrele didactice sunt dedicate trup și suflet 

meseriei lor, persoane demne de a fi model copiilor și părinților deopotrivă, oameni care cu 

dăruire și profesionalism făuresc, modelează și fac să strălucească viitorul acestei țări, copiii 

noștri. Astăzi, în epoca sunetului, a zgomotului de orice fel și a virtualului, când nimeni nu mai 

pare a avea curaj să-și asculte conștiința, acel gând interior al fiecăruia dintre noi ce îți dă 

puterea să te împotrivești, chiar și propriului destin, acești educatori, învățători și profesori nu 

doar că doreau cu îndărătnicie să dăruiască elevilor lor educație de cea mai înaltă calitate, dar 

se mai și străduiau cu încăpățânare să-i învețe să-și facă aripi din cuvinte, să zboare dincolo de 

dorințe și să privească cu demnitate și încredere spre viitor! A fost momentul în care am înțeles 

că nu pot privi de la distanță, că, dacă vreau ca viitorul copiilor mei și al nostru să fie diferit de 

prezentul de care ne lamentăm mereu, trebuie să mă implic, să devin parte a echipei. Alături de 

20 de părinți inimoși și vizionari am înființat Asociația „Pro Parentes” a părinților din Liceul 

„Vasile Conta”. Au urmat 9 ani de provocări, de muncă, de proiecte și vise devenite realitate, 

de stăruință și strădanie, dar mai ales de bucurie. Imaginați-vă ce bucurie este atunci când vezi 

zeci de alți părinți alăturându-se deoarece cred într-un proiect comun! Încercați preț de o clipă 

să vizualizați chipul fericit al unui elev olimpic onorat de părinți, de profesori și de colegi, 

pentru care tot efortul și munca depuse anterior par uitate în comparație cu importanța 

momentului trăit pe scenă. În toți acești ani crezul ne-a fost: Visează cu toată mintea, crede 

cu toată inima și acționează cu toată ființa! Am înțeles cu toții, părinți, profesori, elevi, că 

nu putem opri vântul, dar ne putem reorienta pânzele, astfel încât să ajungem în siguranță la 
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destinație, că doar atunci când tânjești cu disperare după marea îndepărtată găsești resursele să 

îți construiești vaporul. 

Ce înseamnă pentru mine Liceul „Vasile Conta”? Înseamnă ACASĂ, locul unde au 

crescut și mi-au fost educați copiii, oamenii frumoși care mi-au devenit prieteni și zâmbetul 

larg care mă însoțește mereu atunci când amintirile dau năvală! La mulți ani! 

Alexandra Lipan, părinte 

9. Ziua școlii 

„Școala dv poartă un nume important pentru personalitățile pe care România le-a dat, e vorba de Vasile 

Conta. Vasile Conta s-a născut aici, lângă dv. și a fost coleg cu Ion Creangă. Atât el, cât și alți oameni de 

cultură, au realizat că acest neam are nevoie de școli pentru a se dezvolta. Dv în acest liceu aveți susținerea unei 

mari personalități așa cum e Vasile Conta și care a fost preocupat să lase ceva în urma lui. De aceea m-am 

bucurat mult când doamna director m-a invitat, așa cum mă bucur de fiecare dată când intru într-o școală având 

misiunea de a-i încuraja pe dascăli. Vreau să vă înmânez o diplomă prin care aduc un omagiu generațiilor de 

profesori care zilnic au înălțat și înalță prestigiul școlii. Este o diplomă din partea Comisiei de Cultură a 

Senatului, din care fac parte și eu” Ecaterina Andronescu 

An de an, la jumătatea lunii noiembrie, în apropierea zilei de 15, ziua patronului cultural 

al instituției noastre, Vasile Conta, liceul nostru îmbracă haine de sărbătoare. Ziua școlii, așa 

cum o numim generic, ascunde o frumoasă poveste de viață pusă în scenă de actori talentați 

dornici de afirmare. An de an repetăm piesa creatorilor de destine, a educației și a performanței, 

iar când actorii și-au asumat rolul, se pregătesc de marea provocare, spectacolul vieții, 

spectacolul suprem.  

Ziua școlii este doar un act din piesa numită Dascălii de la „Vasile Conta”. După un 

an de muncă asiduă, vine și ziua în care urcăm pe scenă ca să vă împărtășim momentele de 

glorie, succesele și performanțele. Această zi este pentru noi toți o sărbătoare a respectului, a 

reușitei, a speranței. Coincidență sau nu, sărbătorim anul acesta 20 de ani de trudă, de muncă, 

de provocări, prilej pentru a celebra valorile, reușitele, 

afirmarea performanței. Liceul „Vasile Conta” se găsește în 

acest spațiu al misiunii asumate, al construirii responsabile de 

destine prin acești minunați colegi: profesori, învățători, 

educatori. Sunt 20 de ani de efort, de credință în misiunea de 

dascăl, de formare a unui prestigiu. Și, în cadrul festiv al 

acestei cărți aniversare, împărtășesc și eu emoțiile tuturor 

celor care au contribuit la scrierea acesteia și le doresc 

bucuria afirmării profesionale, devenirea sub semnul valorii.  

De-a lungul celor 20 de ani, cadrele didactice ale Liceului „Vasile Conta” s-au remarcat 

prin rezultate deosebite obținute la etapele județene și naționale ale olimpiadelor școlare și la 

numeroase concursuri județene, naționale și internaționale. Dacă urmărim traseul educațional 

al elevilor premianți, putem afirma că toate aceste rezultate excelente s-au clădit pe munca și 

dăruirea educatorilor și a învățătorilor acestei instituții. Profit de moment și îi felicit deopotrivă 
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și le mulțumesc pentru susținere părinților, comunității locale, comunității județene și, nu în 

ultimul rând, Inspectoratului Școlar Județean Neamț.  

An de an, evenimentul dedicat Zilei școlii a devenit din ce în ce mai amplu, motiv 

pentru care folosim adesea scena Casei Culturii „Ion Creangă”. Evenimentul are întotdeauna 

un impact extraordinar, în primul rând din cauza sălii, iar spectacolul este unul pe măsură. La 

ceas aniversar, dorim să sărbătorim împlinirea succesului la „Vasile Conta”! 

Profesor, Karina Ingrid Cojocariu  

10. Cărțile profesorilor  

***, Simpozionul Național Ars Oeconomica, edițiile I-V, Tîrgu Neamţ 

 

„Esența misiunii instituției școlare este aceea de a-şi educa şi învăța elevii, de a-i pregăti să intre pe 

băncile universității sau pe piaţa muncii, să își găsească rolul lor în dezvoltarea comunităţii în care trăiesc.    

Volumul Simpozionul Naţional Ars Oeconomica, este „sărbătoarea 

unei sărbători a cunoașterii”. Ajunsă deja de volumul al V-lea, lucrarea se 

naște dintr-o colecție de articole elaborate de cadrele didactice care au organizat 

şi au participat la simpozion. Este continuarea firească a efortului asumat de o 

echipă de profesori implicați total în îndeplinirea misiunii lor, aceea de a învăța 

permanent ei înșiși ca să își formeze competent elevii. Este rezultatul unui 

demers al încercării, al căutării şi proactivității, al dorinței de evoluție şi 

îmbunătățire continuă, cu alte cuvinte, al interesului de a face ceva diferit, mai 

competent şi mai competitiv în învățământul preuniversitar românesc. 

Volumul este produsul nu doar al unui eveniment fizic (simpozionul), 

ci şi al unui eveniment simbolic, prin care se celebrează învățarea şi 

performanța în şcoală, şi la care sunt invitați cu generozitate specialiștii în 

domeniu ca să participe şi să împărtășească din cunoștințele şi experiența lor la 

catedră.  

Cititorul interesat este invitat să exploreze treptat o paletă largă de 

teme, oglinda preocupărilor actuale în domeniul învățământului preuniversitar 

românesc, ca o încercare de aliniere a cunoștințelor, competențelor şi experienței didactice la standardele de nivel 

internaţional, a frământărilor pentru creșterea calității actului educațional.” 

Prof. Univ. Dr. Daniela-Tatiana Agheorghiesei (Corodeanu), Facultatea de Economie şi Administrarea 

Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

 

Karina Ingrid Cojocariu, Ioan Romeo Roman, Emanuel Bălan, Emanuel Sandu, Anticomunism și 

represiune comunistă. 1945-1989, Editura Egal, Bacău, 2017 

 

Cea de-a doua lucrare colectivă de anvergură de la nivelul liceului 

strânge laolaltă articole cu caracter istoric, cultural și psihopedagogic care au ca 

temă comună istoria recentă a României – perioada comunistă, o perioadă 

neagră din istoria țării care a produs multă literatură de specialitate, fie și 

pornind de la experiențele acelora care și-au asumat forme de revoltă împotriva 

sistemului. Publicat în două volume, Anticomunism și represiune comunistă. 

1945-1989 consemnează lucrările simpozionului.  

 

„Acest reușit simpozion, la care au participat profesori de istorie și 

elevi din România și Republica Moldova a fost organizat pe două secțiuni 

Istorie Națională și Istorie Universală. Finis coronat opus, organizatorii au decis 

publicarea comunicărilor susținute în cadrul secțiunilor acestui simpozion. A 

rezultat o carte incitantă, cu articole remarcabile, fie în planul documentării, fie 

în cel al interpretării, scrise de profesori sau elevi într-o frumoasă limbă 

română.” 

 
Conf. univ. Dr. Pintescu Florin 
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Cojocariu Karina Ingrid, Cristea Daniela, Fărmuș Ioan, Sandu Marius Emanuel, Bălan Emanuel, Educație 

pentru mediu. Manual pentru gimnaziu și liceu, Tîrgu Neamț, 2017 

 

Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului „Econtează!”, 

implementat de Asociația Pro Democrația Club Tîrgu Neamț, cu sprijinul financiar 

al Fundației pentru Parteneriat Miercurea Ciuc și MOL România în cadrul 

programului Spații verzi 2017. Partenerii de implementare de la nivel local sunt  

Primăria Tîrgu Neamţ şi Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ.  

Scopul proiectului nostru este crearea unui spațiu necesar desfășurării 

activităților de învățare și recreere din cadrul Liceului „Vasile Conta”, într-un 

cadru natural adecvat, prin amenajarea unui spațiu de 612 mp2 şi realizarea unui 

suport de curs opțional Educație pentru mediu. În cadrul acestui proiect au avut 

loc şi două activităţi de educație ecologică. Ne pasă de mediu! este o activitate de 

informare şi conștientizare a nevoii protejării mediului. Campania de eco-şcoală a 

debutat prin împărțirea de pliante în rândul elevilor și prin acțiunea de ecologizare 

a curții școlii și a parcului central al orașului. „Cercul Econtează!"  reprezintă activitatea de înființare a cercului 

de ecologie la nivelul liceului și de redactare a manualului de opțional denumit Educație pentru mediu. 

În cadrul acestui proiect a fost amenajat un spațiu de 612 mp2 situat în faţa şcolii, prin plantarea a 67 de 

arbori ornamentali şi montarea a 3 pergole. Proiectul este finanțat de către Fundația pentru Parteneriat prin 

programul Spații Verzi şi Mol România.  

 

Karina Cojocariu, Constanța Popa, Alternative educaționale. Ghid de bune practici pentru dascălii debutanți, 

Editura Egal, Bacău, 2012 

 

Anul 1990 a însemnat și pentru România revenirea la pluralismul educativ, renunțând la monopolul 

exclusiv al statului în domeniul învățământului prin înființarea alternativelor educaționale și a învățământului 

particular.  

Alternativa educațională reprezintă forma de organizare școlară 

care propune forme și metode de organizare și funcționare a activității 

instructiv-educative, altele decât formele specifice unei epoci, sau care apar 

într-un anumit context social. O alternativă educațională: corectează unele 

imperfecțiuni ale sistemului oficial; substituie unele forme de educație prin 

metodologii didactice diferite sau complementare, restructurează cadrul de 

organizare şi funcționare al instituției școlare.  

Alternativa educațională Step By Step se derulează, în baza 

Planului cadru de învățământ și a programelor școlare aprobate de 

Ministerul Educației și Cercetării pentru învățământul de stat. Procesul de 

învățământ preșcolar urmărește cu prioritate latura formativă a dezvoltării 

personalității copiilor. Strategiile didactice utilizate sunt active, 

participative, copiii sunt mereu puși în fața unor situații problemă, învață 

descoperind, le este încurajată inițiativa, încrederea în forțele proprii, 

toleranța, comunicarea, lucrul în echipă. Nivelul de dezvoltare al 

deprinderilor, priceperilor şi cunoștințelor copiilor este în conformitate cu 

cerințele programei naționale.  

La învățământul primar, procesul de învățământ este centrat pe elev; cadrele didactice realizează 

predarea-învățarea în conformitate cu nivelurile, stadiile de dezvoltare ale elevilor, nevoile, interesele individuale 

şi diferitele stiluri de învățare ale acestora. Conținuturile prevăzute de programele școlare sunt structurate în unități 

de învățare, astfel încât să se realizeze pe deplin obiectivele de referință specifice fiecărei discipline / clase, care 

sunt parcurse conform planificărilor calendaristice.  

Toate cadrele didactice sunt preocupate să promoveze o învățare cu sens, prin utilizarea originală a 

strategiilor activ-participative, a metodelor de învățare prin cooperare, stimulând dezvoltarea personală şi 

cooperarea socială. 
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Ioan-Romeo Roman, Mixul de marketing în învățământul preuniversitar, Editura Tehnopres, Iași, 2013 

 

O scurtă prefață la o lucrare de referință pentru învățământul 

preuniversitar românesc 

 

„Învățământul preuniversitar se află în prezent la 

confluența a trei mai C: Competență, Calitate și 

Competitivitate. Împlinirea acestui „trio” educațional 

presupune un efort continuu, într-un moment în care exigențele 

sociale sunt extrem de ridicate iar mediul este amprentat de 

diversitate, de tarele internaționalizării și globalizării, fiind în 

același timp provocator și plin de oportunități. 

Cartea de față, «Mixul de marketing în învățământul 

preuniversitar», o primă parte a unei cercetări doctorale de 

referință în România, deschide calea unei invitații la reflecție 

pentru instituțiile de învățământ, într-un moment care, așa cum 

face referire și autorul, profesorul dr. Ioan-Romeo Roman, 

«democratizarea deciziilor în școala românească reprezintă un 

vector important» al transformărilor în mediul educațional. 

Autorul propune în mod plăcut surprinzător un mix de 

marketing propriu, îmbogățit, inedit, în 7 P, actualizat 

vremurilor în care trăim. Este un mix de marketing care obligă 

inexorabil orice instituție de învățământ preuniversitar să se 

auto-analizeze dar nu doar, așa cum s-ar putea crede la prima vedere, din perspectiva marketingului și a imaginii 

pe care o dorește prin prezentarea ofertei educaționale proprii. Profesorul dr. Roman oferă o abordare holistică, 

bazată pe marketing, management, pedagogie, sociologie.  

La o analiză atentă, descoperim că autorul propune subtil un demers care arată de fapt că orice instituție de 

învățământ preuniversitar este chemată să își concentreze, cu o enormă responsabilitate, toate forțele pe toate 

planurile activității, începând de la produsul educațional preuniversitar, prețul serviciului educațional, plasamentul 

serviciului educațional, promovarea organizației educaționale, dar și profesorul (adică personalul) și parteneriatul 

educațional (școală – familie –  comunitate). 

În acest context, lucrarea este un mesaj adresat şi un sprijin real pentru toate părțile implicate în funcționarea la 

cele mai înalte standarde de calitate a instituției școlare preuniversitare: manageri școlari, profesori, market-eri, dar și elevii, 

familia lor, cât şi ceilalți actori sociali care doresc sau ar trebui să participe în parteneriate sinergice care adaugă plus 

valoare participanților şi le conferă forța diferențierii şi a autorității, instituțiile de învățământ superior, 

angajatorii, ONG-uri, asociații profesionale, comunitatea în general. 

Profesorul dr. loan-Romeo Roman ghidează cititorul să cunoască in amănunt organizația educațională – 

furnizor de servicii, cum se realizează marketingul-mix în învățământul preuniversitar dar şi o radiografie 

completă şi unică a mixului de marketing în învățământul preuniversitar. 

Bazată pe o fundamentare teoretică pertinentă, cu surse bibliografice generoase şi foarte actuale, din literatura 

de specialitate internațională, lucrarea este cu atât mai valoroasă deoarece concentrează viziunea, experiența şi cunoștințele 

unui dascăl care cunoaște şi iubește toate fibrele instituției școlare preuniversitare şi care, printr-o cercetare bazată pe 

argumentație științifică, dorește să o ajute, să o învețe să fie mai puternică, mai vizibilă, mai apropiată de cei care nu o 

cunosc suficient. 

Parafrazând autorul, putem spune că acestei lucrări îi revine rolul de a ameliora şi îmbunătăți, prin 

soluțiile oferite de rezultatele cercetărilor, lumea în care trăim, prin instituțiile școlare preuniversitare în care ne formăm 

copiii şi viitorul. 

Conf. dr. Daniela Tatiana Agheorghiesei Corduneanu 

Iași, 5 aprilie 2013 
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Daniela Cristea, Ora de lecturi particulare în gimnaziu, Editura „Spiru Haret”, Iași 2008  

 

 „Lucrarea este, în fond, o pledoarie argumentată, și de aceea 

convingătoare pentru rolul complementar al acestei «ore» speciale, în 

raport cu «lecțiile» de literatură română. 

Trecerea spre alte literaturi, climatul mai destins al studiului 

și al dialogului nu numai cu profesorul, ci și între elevi, o mai mare 

flexibilitate metodologică, (însă nicio tratare laxă a lucrurilor), un spor 

de credit acordat creativității și personalizării în receptarea textelor și 

în confruntarea reacțiilor de lectură apar ca atuuri esențiale ale acestei 

«ore» căreia cei doi autori îi acordă o justificată importanță, abordându-

i problematica aparte, cu seriozitate, dar fără pedanterie, cu sugestii și 

«adnotări» venite din propria experiență de catedră, însuflețiți de 

dorința de a-i recâștiga pe copiii de «azi», adulții de «mâine», pentru 

lectură.” 

Profesor universitar Nicolae Crețu,  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iași 

 

 

 

 

 

 

 

Ioan Fărmuș, Privind înapoi, cititorul. Ipostaze ale lectorului în proza românească, București, Editura Cartea 

Românească, 2013, 296 p. 

 

„O lucrare extrem de agreabilă, cu nerv pentru dezbatere și cu finețe de observații, folosind un aparat 

conceptual riguros și o baza erudita (de care nu face niciodată parada, 

ci o investește fluent în operațiile interpretative sau de elaborare 

conceptuală), matură în ton și-n argumentație, stilistic extrem de 

curată, cercetarea lui Ioan Fărmuș duce la rezultate și observații de o 

evidentă originalitate, într-o conduită elevată, de excelență în toate 

compartimentele.”  

(Al. Cistelecan) 

 

„Scenariul propriilor demonstrații și analize relevă 

maturitate, limbaj critic sigur de sine, o viziune de ansamblu marcată 

de îndrăzneală și de originalitate. În plus, înscriindu-și demersul în 

încercările critice articulate de teoriile receptării, Ioan Fărmuș e stăpân 

pe acest teritoriu al metodelor critice mai vechi sau mai noi, își asumă 

și apropriază conștient anumite instrumente și mijloace de abordare a 

textului, are o anumită siguranță și naturalețe nu numai în explicarea 

teoretică a lucrurilor, ci și în folosirea lor cu echilibru, doar în măsura 

în care anumite concepte, interpretări, soluții sau disocieri îi sunt utile. 

Niciun abuz conceptual, astfel, niciun exces de erudiție sterilă.”  

(Mircea A. Diaconu) 

 

„Întâi și întâi trebuie subliniată cu trei linii roșii 

inauguralitatea studiului său în teoricritica românească, ce face din 

Ioan Fărmuș un deschizător de drumuri. Oricine se va angaja de acum 

înainte pe drumul deschis de el nu va putea ocoli opera sa instauratoare. În acest câmp de lucru și în acest tip de 

cercetare, Ioan Fărmuș e inconturnabil. Gestul său creativ arată că nu e nevoie să locuiești la Paris sau New York, 

cum cred new-chirițele noastre intelectuale, ci, din contră, ca poți trăi chiar la Tîrgu Neamț, pentru a produce 

lucrări de nivel euroatlantic.”  

(Virgil Podoaba) 
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Emanuel Bălan, Anticomunism și represiune comunistă în Neamț și Bacău (1945 – 1989), Editura „Egal”, 

Bacău, 2014 
 

„Cine controlează trecutul, controlează şi viitorul” (George Orwell, 1984) 

„Prin prezenta lucrare, autorul oferă cercetătorilor şi 

publicului larg interesat în mod special de trecutul comunist al 

României o reconstituire fidelă a unor pagini de luptă şi jertfă scrise 

de oameni care au ținut sus în mod instinctiv steagul demnității 

creștine românești.  

Istoricul Emanuel Bălan, format la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, Facultatea de Istorie şi Geografie (promoția 2002) 

a izbutit să atingă acest dublu deziderat în paginile cărții sale, 

reconstituind pe baza unor surse arhivistice, publicistice şi a literaturii 

de specialitate tablouri extrem de sugestive ale rezistenței 

anticomuniste românești, transmițând cititorului mesajul acut că 

regimul totalitar comunist nu trebuie repetat iar eroii rezistenței 

anticomuniste nu trebuie uitați, aceștia binemeritând in aeternitas din 

partea Patriei recunoscătoare.  

Demersul științific al autorului este structurat pe 6 capitole, 

cu titluri sugestive: Biserica întemnițată; Revolte țărănești; Femei şi 

tineri întemnițați; Intelectuali în temnițe; Bande şi bandiți, 

Securitatea. 

Lucrarea analizată, pe care o recomand cititorilor cu toată 

căldura, face parte din categoria celor care, prin documentare, stil, 

reconstrucție istorică şi mesaj ne feresc de pericolul necunoașterii sau cunoașterii distorsionate a trecutului, care 

presupune în mod automat lipsa de rezistență eficace la acțiunile de manipulare specifice vremurilor noastre. 

Cunoașterea cărților de tipul celei scrise de Emanuel Bălan, care analizează pagini dureroase din istoria recentă a 

românilor îi pot împiedica serios pe neprietenii acestui neam să ne controleze trecutul şi, implicit, viitorul. Numai 

Adevărul ne poate face liberi.” 

Conf. Univ. Dr. Florin Pintescu,  

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Emanuel Bălan, Biserica Ortodoxă din Basarabia. Mitropolia Basarabiei, de la începuturi până în prezent, 

Editura „Egal”, Bacău, 2010 

 

„Lucrarea este o atentă trecere în revistă a fenomenului 

religios de dincolo de Prut, redactată cu știința compoziției și, mai 

înainte, cu responsabilitatea afirmațiilor. Rod al unei ample 

documentări, mustind de informație înmagazinată în cifre, nume de 

localități și de persoane, lucrarea este om veritabilă biografie a bisericii 

ortodoxe basarabene, cu suișurile și coborâșurile ei. Dacă adăugăm 

rolul iconografiei, deloc de neglijat într-o lucrare cu conținut istoric, 

avem deja imaginea completă a unei lucrări necesare atât pentru teologi, 

cât și pentru publicul larg, interesat de dinamica spectaculoasă a vieții 

religioase din Basarabia. Indirect, cartea este o pledoarie pentru 

păstrarea identității spirituale prin religie și, în plus, un exercițiu de 

admirație pentru puterea fraților noștri de peste Prut de a se împotrivi 

destinului și de a-și consolida sentimentului apartenenței la o națiune 

luptătoare.” 

 

Conf. Univ. Dr. Ioan Dănilă,  

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
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Emanuel Bălan, Minoritățile naționale din Bucovina în cadrul procesului electoral din perioada interbelică, 

Editura „Egal”, Bacău, 2012 

„Lucrarea se ocupă de problema diversității etnopolitice din Bucovina interbelică, manifestată prin 

participarea minorităților etnice de aici la procesul electoral din cadrul regatului 

României Mari. Parcurgând paginile acestei cărți scrise cu pasiune, într-o 

manieră care îmbină rigoarea științifică cu evidente calități stilistice, cititorul 

interesat află date, uneori spectaculare, referitoare la legislația și campaniile 

electorale din perioada interbelică. Totodată, lucrarea oferă informații interesante 

și pertinente privitoare la politica autorităților române, de integrare economică, 

sociopolitică și culturală a minorităților naționale în viața noului stat.  

Per ansamblu, domnul profesor Emanuel Bălan pune la dispoziția 

cititorilor îndrăgostiți de istoria Bucovinei o lucrare remarcabilă de sinteză, motiv 

pentru care binemerită aprecierea acestora.” 

 Conf. Univ. Dr. Florin Pintescu 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

 

 

 

Traian Cosma, Elixir de optimism. Pilule despre bătrânețe de înghițit la tinerețe, Editura Herald, București, 

2015 

„Ce fel de bătrânețe vrei să ai? Bună sau rea? Frumoasă sau urâtă? Reușită sau ratată? Bineînțeles, 

răspunsul va fi totdeauna cel pozitiv. Punctul nevralgic al problemei stă însă într-o 

întrebare simplă, dar cu răspuns complicat: știi ce ai de făcut? Cum e bine să 

reacționezi în fața neputințelor pe care le aduce senectutea după sine: tenebros 

(lăsându-te copleșit) ori euforic? Nici una, nici alta. Nici să te scoli zi de zi cu 

gânduri sumbre, dar nici cu intenția de a depăși recordul de 150 de faze de ras al 

copiilor. Nimeni nu spune că fiecare zi trebuie să fie o zi de bal, dar nici de parastas. 

Nimeni nu pretinde că poți să îmbătrânești fără revolte, fără lamentări. Nimeni nu 

spune că e ușor să fii optimist, când necazuri de tot soiul apasă pe umerii tăi din ce 

în ce mai slăbiți, dar cum poți să crezi că vei descoperi seninătatea vârstei (cheful 

de viață) altfel decât căutând-o până și în piatră seacă? Și iarăși, nimeni nu spune că 

râsul dizolvă scăderile și nefericirile bătrâneții. Nu e un leac miraculos, dar este în 

stare să-ți schimbe starea de spirit negativă și să stimuleze comportamente sănătoase 

de viață. Nu un panaceu, ci un sirop tonic, o supapă, un balsam.  

Merită să îmbătrânești? Merită, cum să nu merite! Fie și numai din 

curiozitate. Fie și numai din plăcerea bucuriilor mărunte, de zi cu zi. Stoarce tot ce-

i mai bun din ce-ți oferă viața, din ce-ți oferi tu și din ce-ți oferă semenii tăi. Să fie 

altă cale mai bună decât asta?” (Traian Cosma)  

 

 

Traian Cosma, Ședințele cu părinții în gimnaziu, Editura Polirom, Iași, 2008 

 

Un îndrumar adresat diriginților de la clasele gimnaziale care propune 

câteva repere metodologice esențiale în consilierea psihopedagogică și în 

educarea părinților. Susținând o dată în plus importanța parteneriatului familie-

școală, lucrarea se adresează în mod direct părinților, pentru a le oferi un ghid 

metodic și un mic dicționar de termeni, idei și obiective specifice politicii 

educaționale. Astfel, colaborarea dintre diriginți și părinți, dintre școală și 

familie se va eficientiza, valorificând la maximum întâlnirile colective cu 

părinții. 

Din publicațiile aceluiași autor:  

Traian Cosma, Mereu politețea, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 2007 

Traian Cosma, Caietul dirigintelui, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 2005  

Traian Cosma, Ora de dirigenție în gimnaziu, Editura Plumb, Bacău, 

1994 

 

https://www.cartepedia.ro/edituri/polirom-369/
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INSTITUȚII PARTENERE 

1. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ 

După 20 de ani, la ceas aniversar 

Acum 20 de ani, în centrul orașului de pe malul Ozanei cea frumos curgătoare şi 

limpede ca cristalul, Tg. Neamţ, oameni mari la suflet puneau temelie de bun început unei școli 

care avea să devină emblematică pentru învățământul preuniversitar nemţean, şcoală purtătoare 

de stindard al valorii, Liceul „Vasile Conta”. Tot în 

urmă cu 20 de ani, aici se năștea o lume a valorii şi a 

competiției; o lume a școlii, cu oamenii ei, cu 

problemele ei, cu ambițiile şi cu scopurile ei; o lume 

din care se remarcau oamenii școlii: elevi, profesori, 

învățători, părinți…  

Cu timpul, oamenii şcolii au format o 

comunitate; o comunitate de interese, o comunitate a 

reușitei şi a succesului școlar. Drumul a fost 

anevoios; lung şi anevoios. Ctitorii au sădit vis de 

reușită. Au îngrijit cu dragoste tinerele mlădițe, care 

au dat rod. Iar rodul a fost tot mai bogat, an de an! Cu toții au purtat făclia dragostei de 

învăţătură departe, tot mai departe. 

Astăzi, prinosul de rodire de la școala valorii, Liceul „Vasile Conta”, se împlinește prin 

elevi silitori, inventivi, uneori neastâmpărați; elevi aflați la vârsta când visul prinde aripi!... La 

școala valorii şi astăzi se croiesc planuri de viitor; la școala valorii se făuresc vise; şi tot la 

școala valorii se împlinesc destine. Aici, la școala valorii, cresc aripi tinere. Şi toate acestea 

devin semnul şi expresia gândului curat, ivit din sentimentul de recunoștință, pentru sutele de 

mii de ore de efort susținut întru rodirea deplină a cunoașterii! 

Acum, la ceas aniversar, în numele Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şi al meu 

personal, îi felicit pe oamenii Liceului „Vasile Conta” pentru scrierea a numeroase pagini de 

profesionalism în cartea de onoare a Şcolii nemţene: 

Vă felicit, dragi Elevi! 

Vă felicit, stimați Colegi! 

Vă felicit, dragi Părinți! 

Vă felicit, de asemenea, stimați Parteneri educaționali! 

Vă doresc să purtați, pe mai departe, făclia dragostei de carte şi a succesului! Vă doresc 

să găsiți puterea de a urma zborul pe care l-ați început aici, la școala valorii! 

Inspector Școlar General, profesor dr. Viorel Stan 
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2. CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ 

Mesajul președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, la aniversarea a două 

decenii la Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț 

„Dacă este să existe o comunitate într-o lume a indivizilor, poate să fie doar (şi trebuie să fie) o 

comunitate țesută împreună cu împărtășirea şi cu grija mutuală.” (Zygmunt Bauman)  

 

20 de ani de existență a Liceului „Vasile Conta“ Tîrgu Neamț pot fi și mulți, dar și 

puțini! Sunt mulți dacă ne gândim la miile de elevi care au fost școlarizați aici, la nenumăratele 

lecții de viață pe care ei le-au învățat de la mentorii lor și înseamnă mult dacă avem în vedere 

generațiile de dascăli care au trudit zi de zi, pentru a-și vedea discipolii tot mai bogați spiritual!  

Desigur, Liceul Vasile Conta înseamnă foarte mult și pentru părinți, care au 

posibilitatea de a-și duce copiii la studii în această unitate și totodată înseamnă locul formării 

a numeroase promoții de târgnemțeni și cetățeni din zonă, care au învățat pe băncile lui!  

Nu în ultimul rând, Liceul „Vasile Conta“ este o instituție tratată cu toată seriozitatea 

de către administrația publică locală și cea județeană, care au în vedere buna desfășurare a 

activității instructiv-educative și asigurarea condițiilor optime pentru elevi și cadre didactice!  

20 de ani de existență sunt și puțini, pentru că, în calitate de președinte al Consiliului 

Județean Neamț și de fiu al orașului Tîrgu Neamț, îmi doresc ca acest liceu să ajungă să aibă 

sute de ani de existență, să se mențină în rândul unităților de elită din județ și din țară! 

La mulți ani Liceului „Vasile Conta”!  

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Zygmunt+Bauman
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3. PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 

 

Cuvântul domnului Primar Vasilică Harpa la aniversarea a 20 de ani de 

existență a Liceului „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ 

 
„Școala cea mai bună este aceea în care 

vezi alături de tine sufletele care-ți sunt ca frații 

și surorile” (Nicolae Iorga) 

Este o mare onoare să pot să mă 

adresez, prin acest scurt cuvânt, tuturor 

celor care prin efortul depus au reușit să 

facă cunoscută această școală în 

învățământul tîrgnemţean, tuturor elevilor 

care au învățat și au ieșit de pe porțile 

acestei instituții de învățământ, având 

șansa unei cariere de succes.  

Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ 

aniversează două decenii de viață, 20 de 

ani de muncă în care s-au construit 

caractere și valori ale tuturor domeniilor 

profesionale. Felicit cadrele didactice și 

elevii care au învățat și învață în această 

școală! Ați reușit, an de an, să vă faceți 

remarcați prin rezultatele obținute, să 

putem spune astăzi că Liceul „Vasile Conta” este o unitate de învățământ de elită. 

La aceasta aniversare, recunoștința mea se îndreaptă către cei care au pus bazele acestei 

școli, către doamnele și domnii directori ce au fost la conducerea liceului în decursul acestor 

ani, către corpul cadrelor didactice și nedidactice, care prin eforturile comune au reușit să 

motiveze elevii, atât prin activitățile școlare, cât şi prin cele extrașcolare. 

Felicitări, doamnei director, profesor Ingrid Karina Cojocariu, și întregii echipe cu care 

lucrează, pentru întreaga activitate profesională și pentru buna colaborare interinstituțională pe 

care o avem! Felicitări pentru toate activitățile organizate, pentru rezultatele deosebite ale 

elevilor la olimpiade și concursuri, pentru implicarea unui număr foarte mare de elevi în 

acțiunile pe care Primăria orașului Tîrgu Neamț le propune.  

Anii de școală rămân o experiență de neprețuit, cele mai frumoase amintiri și prime 

emoții. Vă felicit și vă doresc mulți, mulți ani înainte! 

La mulți ani,  Liceul „Vasile Conta”!  
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4. ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ 

Cuvântul doamnei senator Emilia Arcan adresat Liceului „Vasile Conta” din Tîrgu 

Neamț cu ocazia aniversării a 20 de ani de existență 

„Un profesor își pune amprenta asupra eternității, el nu poate ști niciodată cât de departe ajunge 

influența lui." (Henry Brooks Adams) 

Se spune că școala este o clădire ce găzduiește Ziua de Mâine. Școala reprezintă un 

univers al conturării destinelor, terenul fertil din care se dezvoltă rădăcinile puternice care ne 

susțin devenirea. Efectele ei sunt întotdeauna de lungă durată, iar menirea ei a fost întotdeauna 

aceea de a forma tipul de personalitate pe care lumea contemporană îl reclamă, omul de mâine 

care să-și aducă, după propriile puteri, contribuția 

la dezvoltarea societății cu trăsăturile ei 

definitorii. 

În zi de sărbătoare, vă transmit, dragi elevi 

și dascăli, gândurile mele bune și totodată regretul 

că nu pot fi alături de voi în aceste momente 

festive, rod al împlinirii idealului educațional 

pentru instituția dumneavoastră. Mă bucur de 

fiecare dată când renumele unei instituții școlare 

este recunoscut și apreciat la nivel județean și 

național. Realizările voastre de excepție 

reprezintă cea mai bună dovadă a perseverenței 

efortului și energiei depuse. În viață ai realizări cu 

adevărat remarcabile pentru că ai avut parte de 

școală căreia i-ai dat voie să te formeze, să-ți modeleze personalitatea și să-și deschidă 

orizonturi pe care să le cucerești mai apoi de unul singur.  

Elevi și profesori ai Liceului „Vasile Conta”, v-ați străduit, în acești 20 de ani, să tindeți 

spre o școală de elită și ați reușit. Dovadă stau rezultatele voastre excepționale. În această școală  

se dă, cu adevărat, o luptă pentru a exprima o formă a gândirii, pentru a exprima o atitudine, 

pentru a elimina obișnuitul și pentru a determina elevul să aspire spre cunoaștere, spre 

dezvoltarea capacității de ierarhizare a propriilor pasiuni, înclinații. Educatoarele, învățătorii și 

profesorii școlii duc o muncă asiduă, o muncă ce le-a adus, de multe ori, recunoaștere la nivel 

local și național. Toate rezultatele obținute de dumneavoastră de-a lungul timpului oglindesc 

dragostea și interesul cu care vă exercitați munca.  

O activitate atât de complexă precum cea desfășurată de către dumneavoastră necesită 

un nivel maxim de profesionalism și dedicație, experiență și implicare – trăsături pe care, sunt 

convinsă, le veți transmise și elevilor pe care îi îndrumați. 

La mulți ani Liceului „Vasile Conta”! Mult succes tuturor! 

Emilia Arcan, senator 
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Cuvântul domnului deputat Dan Andrușcă adresat Liceului „Vasile Conta” din 

Tîrgu Neamț cu ocazia împlinirii a 20 de ani de existență 

Bate ceas de sărbătoare pentru Liceul „Vasile Conta”, o celebrare a valorilor și a 

realizărilor de ieri, dar și de astăzi, un prilej de afirmare a performanței prin asumarea tradiției 

vechi de 20 de ani. Încă de la înființare, speranțele 

au fost mari și posibilitățile de evoluție a școlii au 

fost printre cele mai bune. A promis că va 

CONTA în învățământul neamțean. Şi-a asumat 

și a dovedit misiunea de construire cu 

responsabilitate a unui renume și a unui mediu 

educațional cu profesori pregătiți și elevi dornici 

de cunoaștere, care, împreună, au adus rezultate 

remarcabile în învățământul nemțean. Echipa 

managerială a liceului și cadrele didactice și-au 

îndreptat activitățile spre performanța calitativă.  

În perioada în care am avut cinstea să fac 

parte din consiliul de administrație, am conlucrat 

cu stimații colegi în activitatea de educare și 

instruire a elevilor, conturând un climat axat pe 

dezvoltarea inițiativei individuale a profesorilor și 

a elevilor, performanță și competiție,. Este o 

mândrie să poți privi în trecut și să admiri 

prestigiul școlii prin care ai trecut. 

Liceul „Vasile Conta”, ce poartă numele reputatului om politic și de cultură, se 

străduiește, prin tot ceea ce face, să fie la înălțimea acestei personalități românești. Astăzi, 

această unitate școlară își propune să construiască un parcurs educațional inovator și 

performant. Eforturile concentrate de a le oferi elevilor cele mai bune dotări materiale, 

asigurarea confortului necesar studiului, proiectele derulate în calitate de inițiator sau partener 

sunt de apreciat în contextul perspectivelor de dezvoltare a liceului pe linia verticalității, a 

reușitei și a prestigiului. În cadrul liceului, elevii se pot exprima liber într-un cadru din care nu 

lipsesc proiectele sau simpozioanele. Prin activitățile culturale derulate se încurajează talentul 

și creativitatea elevilor.  

Cu ambiția, dăruirea și posibilitățile intelectuale ale cadrelor didactice, sunt convins că 

liceul va ajunge la cotele pe care ni le dorim noi toți pentru învățământul românesc. Consider 

că acest liceu este apreciat de întreaga comunitate pentru calitatea și eficiența activităților 

instructiv-educative.  

Felicitări pentru drumul parcurs! Elevi și profesori, vă doresc succes în toate și creștere 

sub semnul educației de valoare. Învățătura înseamnă muncă, dăruire și împlinire! 

Dan Andrușcă, deputat 
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5. BISERICA  

Liceul  „Vasile Conta”,  două decenii de lumină și bucurie pentru elevi și dascălii lor 

 „Să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui 

Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit” (Romani  12, 2-3). 

În urmă mai mulți ani, prin bunăvoința doamnei profesor Karina Cojocariu, directorul 

acestei instituții de învățământ, am participat pentru întâiași 

dată la evenimentele organizate cu prilejul Zilelor Liceului 

„Vasile Conta” din Târgu Neamț. Mai fusesem martor la 

astfel de evenimente și în alte școli, de aceea nu era o 

experiență inedită pentru mine, dar atmosfera era diferită 

aici. Văzând entuziasmul elevilor, implicarea exemplară a 

dascălilor, mi-am amintit de inspiratele și înțeleptele 

cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel din epistola adresată 

romanilor, cu care am și început aceste gânduri închinate 

aniversării a două decenii de existență a respectabilei 

instituții de învățământ din orașul aflat la poalele vetustei 

Cetăți Neamț. M-am gândit la dumnezeiescul Pavel, cel 

care se pregătea ca el însuși să devină un strălucit rabin, dar 

și pentru inegalabila sa misiune, de lumina popoarele prin 

cuvântul Evangheliei Mântuitorului Hristos. Îndemnul 

adresat romanilor de Apostolul neamurilor este la fel de 

actual și astăzi, căci avem necesară trebuință să ne înnoim 

permanent mintea, ca să putem distinge voia lui Dumnezeu 

de voia noastră, calea Lui de căile umbroase și înghimpoase ale lumii în care trăim, dominate 

din ce în ce mai mult de consumism și indiferentism. Aceeași bucurie, aceeași dăruire, același 

elan tineresc, nu doar ale copiilor, ci și ale corpului profesoral le-am reîntâlnit și în alte 

împrejurări, stare care m-a făcut să reînnoiesc admirația și prețuirea față de această școală, 

reconfirmându-mi că elevii, îndrumați corect și responsabil, pot constitui o veritabilă forță.  

Este bine știut că anii de școală reprezintă, în același timp, o șansă și un risc: oferă o 

oportunitate de sporire intelectuală, profesională, dar „amenință” prin expunerea la 

numeroasele scăderi sau rătăciri ce le pândesc astăzi pe tinerele vlăstare ale neamului 

românesc. Am observat  în toate întâlnirile pe care le-am avut cu elevii Liceului „Vasile Conta” 

că au fost deprinși de iscusiții lor dascăli să folosească perioada studiilor nu doar ca să obțină 

o calificare, ci și spre a-şi consolida credința, în vederea cristalizării drumului către Cer. Să 

caute nu numai perfecționarea intelectuală, ci, cu deosebire, împrietenirea cu Hristos, izvorul 

înțelepciunii. Consider că societatea face prea puțin în direcția aceasta, neinteresându-se 

suficient de modul cum tinerii își clădesc relația cu Dumnezeu. „Fără Mine nu puteți face 

nimic” (Ioan 15, 5), ne spune Domnul tuturor, așadar și elevilor. Putem să muncim, ce-i drept, 

cu mare avânt, dar fără spor; putem agonisi noian de averi, necapitalizând în Cer nimic; putem 

acumula nenumărate cunoștințe, fără să obținem ceva vital mântuirii. Deci, lipsiți de ocrotirea 

şi de purtarea de grijă a Domnului, nu izbutim nimic, adică nimic trebuincios; o viață construită 
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fără Hristos nu are nici un orizont. În tinerii de azi se plămădesc, se edifică medicii, inginerii, 

profesorii, politicienii, artiștii şi toți ceilalți oameni care vor reprezenta temelia societății 

românești de mâine. De aceea ziceam că nu trebuie să ne fie indiferent ce fel de gândire li se 

formează elevilor sau cine le șlefuiește concepția despre lume şi viață. Lăsați doar la voia unui 

învățământ secularizat, ei se pot pierde uşor, atât moral, cât şi intelectual, ori riscă să se 

modeleze în șabloane false, lucrul având consecințe nu tocmai fericite pentru Biserica și 

neamul nostru.  

La Conta nu este așa: conducerea școlii, care a dinamizat în ultimul timp toată 

activitatea instituției, alături de personalul didactic manifestă o crescândă purtare de grijă față 

de elevi, urmând pilda Mântuitorului Hristos, care a arătat o atenție deosebită tinerilor. Dacă 

ne gândim că toate cele trei învieri din morți le-a făcut numai asupra unor persoane tinere (fiica 

lui Iair; fiul văduvei din Nain; prietenul Său, Lazăr), apoi dacă ne amintim că Domnul l-a privit 

cu drag pe tânărul bogat ce i-a adresat arhicunoscuta întrebare: „Ce să fac ca să moștenesc viața 

veșnică?”, ne întărim convingerea că Bunul nostru Izbăvitor le-a acordat tinerilor o considerație 

aparte. Poate de aceea se spune că tinerețea este simbolul vieții veșnice, căci în Împărăția lui 

Dumnezeu toți vom fi cu vârsta precum tinerii. 

Acum, la moment aniversar, le doresc elevilor Liceului „Vasile Conta” să fie mereu 

ocupați în căutarea Adevărului, fără a cădea pradă năbădăioaselor ispite ale contemporaneității: 

nesiguranță, frustrări, relativism moral, secularizare, confuzie, desconsiderarea virtuților 

morale ori tradiționale sub pretextul afirmării omului modern, conflicte între generații, 

corupție, violență. Elevii însetați de cunoaștere își manifestă în mod real entuziasmul tinereții, 

bucuria împlinirii. Dar, printre multele valențe ale gnoseologiei, să nu uite esențialul: să-L 

caute, să-L găsească – pentru cei ce nu au făcut-o până acum – sau să-şi consolideze relația cu 

Dumnezeu, ca o pregustare a fericirii nespuse de a fi părtași la viața de iubire și comuniune a 

Sfintei Treimi, căci „aceasta este viața veșnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 

adevărat și pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.” (Ioan 17, 3). Le doresc să se dedice cu toată 

devoțiunea învățăturii, spre a deveni oameni de nădejde. Să nu urmărească, prin perfecționarea 

intelectuală, profesională, numaidecât aspectul material. Deasupra banilor stau bucuria, 

satisfacția de a crea, de a trăi frumos și util pentru semeni, entuziasmul tinereții, privirea curată 

a omului care nu s-a lăsat dominat putere ori orgolii. 

Cade-se a adresa și neobosiților dascăli ai Liceului „Vasile Conta”, precum și 

conducerii acestuia, alese urări și doriri de bine, ca cei ce sunt chemați să sădească în sufletele 

școlarilor sămânța cunoașterii, dragostea de frumos, bine și adevăr.  

Distinși profesori ai Liceului „Vasile Conta” din Târgu Neamț, cei ce slujiți acest 

„jertfelnic” al culturii și educației românești, vă așez lângă inimă cuvintele Sfântului Ioan Gură 

de Aur: „nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul sau sculptorul fac figuri, 

fără viață, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură 

și Dumnezeu”. Vă doresc să aduceți cât  mai multe bucurii lui Dumnezeu și oamenilor prin 

chipurile pline de viață, lumină și bucurie  pe care le modelați în  sufletele școlarilor.      

Arhimandrit, Mihail Daniliuc  
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VIAȚA ȘCOLII ÎN IMAGINI 
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ÎNAPOI ÎN PREZENT. PUTEREA EXEMPLULUI 

„Dacă nu revezi trecutul, nu vezi prezentul și nu prevezi viitorul” 

Iată că povestea noastră se apropie de sfârșit. Revizitarea trecutului a reușit să surprindă, 

apelând la limbajul vizual, treptele transformărilor instituționale, oamenii și proiectele prin care 

au fost construite identitatea și spiritul Liceului „Vasile Conta”. Și pentru că finalurile deschise 

sunt cele mai frumoase, încheiem această carte apelând la puterea exemplului. Dacă prezentul, 

așa cum o demonstrează imaginile următoare, reușește să împlinească moștenirea trecutului, 

lansăm generației următoare o provocare, aceea de a duce mai departe munca noastră, de a trasa 

(de ce nu într-o nouă monografie?!) liniile unui alt prezent, acela în care, cu siguranță, ne vom 

regăsi și noi ca pagină din istoricul instituției noastre de învățământ.  
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Așezăm aici, în spiritul finalului deschis pe care îl aminteam în paginile anterioare, o 

poezie care cântă, în cuvinte sacre, pe urmele lui Marin Sorescu, geneza Liceului „Vasile 

Conta”.  O dedicăm tuturor acelora care prin munca, puterea și inspirația lor au ajutat la clădirea 

acestui templu al educației care se numește astăzi Liceul „Vasile Conta” și, pentru că cei 20 de 

ani de existență reprezintă o sărbătoare a noastră, a tuturor, vă urăm LA MULȚI ANI!    

 

Trebuia să poarte un nume 

după Marin Sorescu 

Liceul „Vasile Conta” n-a existat... 

A existat numai un loc frumos, 

La o margine de târg 

Care își aștepta menirea. 

 

Și, mai ales, au existat niște oameni simpli 

Care au avut o inspirație de geniu, 

Să dea valoare acelui loc, 

Și l-au sfințit și l-au lucrat 

Cu ajutor divin, 

Cu mâna lor, cu mâna mea,  

Cu mâna altora. 

 

Și au ales atunci un staroste 

Care să depună mărturie 

Despre tot ce se va întâmpla azi, 

Dar mai ales mâine, 

Și să fie chezășie  

Că totul va fi pentru toți, 

Pentru ei, pentru mine, 

Pentru alții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au mai existat niște dascăli ca aceia 

Și niște ucenici harnici și silitori 

Și mulți care au urmat, 

La rândul lor, au sfințit acel loc  

Prin truda lor, prin truda mea, 

Prin truda altora. 

 

Iar locul a înflorit 

Și s-a făcut cunoscut în tot ținutul 

Prin tot ce a dobândit, 

Prin tot ce s-a săvârșit 

Cu osteneala lor, cu osteneala mea, 

Cu osteneala altora. 

 

Și totul a fost vegheat 

De patronul filozof 

Care ne-a dat tăria 

Să trecem prin multe încercări, 

Să biruim vremurile potrivnice 

Ca să ajungem aici 

Sau mai sus. 

 

Și pentru că toate acestea 

Trebuiau să poarte un nume, 

Un singur nume, 

Li s-a spus... Liceul „Vasile Conta”! 

 

Ștefan Laiu, clasa a VII-a, Liceul „Vasile 

Conta” Tg. Neamț 
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