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I. RAPORT NARATIV 
 
1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituŃiei, avizat de inspectorul şcolar 
general, pentru anul şcolar 2009-2010 

Noile direcŃii de dezvoltare la nivelul politicilor educaŃionale prevăzute de documente şi 
reglementări la nivel european impun schimbări semnificative în toate sistemele de 
educaŃie ale statelor membre ale Uniunii Europene în direcŃia: 
1. profesionalizării carierei didactice; 
2. creşterii atractivităŃii carierei didactice; 
3. orientării carierei didactice către dezvoltare continuă şi auto-reflexivitate în planul 
competenŃelor educaŃionale; 
4. plasării în contextul european al dezvoltării profesionale continue/ învăŃării şi formării 
pe parcursul întregii vieŃi („life long learning”); 
5. promovării mobilităŃii, atât la nivelul formării iniŃiale, cât şi la nivelul formării continue în 
plan local, regional, european. 

Formarea continuă a cadrelor didactice are statut diferit de la o Ńară la alta: este 
întotdeauna considerată un drept, dar variază între obligativitate şi opŃiune.  
  În România, formarea continuă este un drept şi totodată o obligaŃie a acestora (prin 
implementarea sistemului de credite profesionale transferabile). Oferta programelor de 
formare continuă Ńine cont atât de schimbările promovate de reforma din sistemul de 
educaŃie, cât şi de nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale personalului 
didactic. 
  Principalele reglementări legislative în domeniul formării continue a personalului 
didactic, de conducere, îndrumare şi control sunt stabilite de  Legea ÎnvăŃământului nr. 
84/ 1995 (cu modificările şi completările ulterioare) şi Legea nr.128/1997 (cu modificările 
şi completările ulterioare). 

Formarea continuă este o necesitate cu caracter de permanenŃă, atât pentru toate 
cadrele didactice, indiferent de ciclul de învăŃământ la care lucrează sau vechimea în 
sistem, cât şi pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic. ActivităŃile de formare 
continuă îşi propun să răspundă atât nevoilor personale, celor profesionale ale 
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, cât şi celor organizaŃionale. În aceeaşi 
măsură, acestea favorizează schimbarea mentalităŃii, componentă indispensabilă în 
realizarea reală a reformei învăŃământului.  

Astfel, formarea continuă şi-a propus:  
� să anticipeze schimbările; 
� să dezvolte competenŃele profesionale ale personalului didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic, competenŃe  de ordin declarativ, practic-aplicativ şi contextual; 
În acest sens, activitatea de formare continuă a vizat profesionalizarea carierei 
didactice prin stabilirea şi urmărirea obiectivelor legate de pregătirea psihopedagogică, 
metodică şi de specialitate (revizuirea metodelor de predare - învăŃare - evaluare), abilităŃi 
cu caracter social (cultivarea şi dezvoltarea unor aptitudini şi atitudini socio-profesionale 
optime, schimbarea mentalităŃilor, încurajarea autoreflecŃiei şi dezvoltării profesionale), 
competenŃe constructiv-creative, constructiv - acŃionale. 

ActivităŃile desfăşurate în anul şcolar 2009 - 2010 au fost în concordanŃă cu 
obiectivele propuse în Planul Managerial, corespunzătoare principalelor domenii:  
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 Formarea continuă pentru personalul din învăŃământul preuniversitar; 
 Informare, documentare, consultanŃă; 
 Organizarea de activităŃi ştiinŃifice, metodice, culturale; 
 Editarea şi difuzarea de carte şi de publicaŃii; 
 Promovarea parteneriatului; 
 Marketing educaŃional,  publicitate/ diseminare; 
 Dezvoltarea profesională a personalului instituŃiei. 
Aceste activităŃi au fost orientate spre noi roluri şi competenŃe pe care trebuie să le 

deŃină cadrele didactice şi care derivă din extinderea rolului şcolii în comunitate, precum şi 
din elaborarea noilor standarde pentru profesia didactică (utilizarea noilor tehnologii în 
procesul didactic, utilizarea noilor metode şi tehnici în activitatea didactică, implementarea 
activităŃilor transdisciplinare, elaborarea şi participare la proiecte, dezvoltarea curriculumului 
şcolii, dezvoltarea parteneriatelor). Oferta de formare a C.C.D. NeamŃ a cuprins programe de 
formare, cu teme diverse, incluse în cursuri acreditate sau avizate, finanŃate prin proiecte sau 
prin contribuŃia  participantului. 

Evaluarea perioadei parcurse, rezultatele obŃinute vor constitui noi argumente pentru o 
nouă planificare, inclusă în Planul managerial 2010 - 2011. 

 
2. ConcordanŃa cu obiectivele strategice ale I.S.J. NeamŃ în domeniul dezvoltării 
resurselor umane 
Planul managerial al Casei Corpului Didactic Neamt pentru anul şcolar 2009 - 2010 a cuprins 
obiective care au fost  în concordanŃă cu strategia ISJ Neamt: 

� stabilirea strategiei de coordonare şi direcŃiile de dezvoltare ale activităŃii de formare 
continuă şi de perfecŃionare a cadrelor didactice, a directorilor şi a inspectorilor şcolari 
de specialitate;  

� sporirea eficienŃei managementului educaŃional, la toate nivelurile; 
� realizarea unui echilibru optim între funcŃiile de proiectare, de planificare, de 

organizare, de control şi de evaluare; 
� creşterea calităŃii  pregătirii profesionale a personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic; 
� stimularea participării cadrelor didactice la realizarea de proiecte de cooperare locală, 

judeŃeană, naŃională, internaŃională; 
Aceste obiective s-au regăsit în activitatea C.C.D. NeamŃ, sub următoarele forme:  

o proiectarea ofertei de formare, promovarea şi furnizarea acesteia, în concordanŃă 
cu nevoia de formare; 

o organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de formare 
continuă pentru personalul de conducere, îndrumare şi control, personalul 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;  

o consilierea cadrelor didactice în vederea organizării şi susŃinerii lecŃiilor, 
inspecŃiilor de grad, instituŃia fiind recunoscută ca un centru de resurse, inovaŃie şi 
expertiză în formarea continuă; 

o dezvoltarea de parteneriate prin proiecte educaŃionale, de dezvoltare personală 
prin stagii de formare continuă, proiecte finanŃate din fonduri europene. 
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o diversificarea activităŃilor ştiinŃifice, metodice, culturale în parteneriat 
(simpozioane, conferinŃe, sesiuni de comunicări ştiinŃifice, mese rotunde, 
schimburi de experienŃă, expoziŃii etc.) 

Legătura dintre cadrele didactice care au parcurs stagii de formare profesională, ISJ 
NeamŃ (ca îndrumător al perfecŃionării/ formării continue şi gestionării resurselor financiare) şi 
C.C.D. NeamŃ (ca principal furnizor de formare, centru de resurse, inovaŃie şi expertiză) s-a 
realizat prin intermediul responsabilului cu perfecŃionarea şi formarea continuă, ce a 
funcŃionat ca “punte de legatură” între personalul din şcoli, I.S.J. şi C.C.D. 
 
3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente/comentarii 

Strategia de dezvoltare a C.C.D. NeamŃ s-a bazat  pe corelarea dintre diagnoza mediului 
intern/extern şi priorităŃile de formare identificate prin analiza nevoilor de formare în 
învăŃământul preuniversitar în plan local.  

Progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor, performanŃelor, costurile şi eficienŃa 
planificării au fost evaluate periodic, pe baza rapoartelor de autoevaluare a activităŃii 
individuale şi de grup, prin monitorizarea activităŃii de către directorul C.C.D., prin discuŃii 
tematice sau prin analize diagnostice, în cadrul Consiliului de AdministraŃie şi al Biroului 
Operativ ale C.C.D. NeamŃ sau în cadrul grupurilor de lucru. 

Realizările cele mai importante ale C.C.D. NeamŃ în anul şcolar 2009 - 2010: 
 diversitatea şi actualitatea programelor de formare livrate; 
 raportul satisfăcător între cursurile proiectate şi cele realizate; 
 buna organizare, desfăşurare, monitorizare şi evaluare a programelor de formare; 
 desfăşurarea programelor proprii acreditate de C.N.F.P.; 
 acreditarea unui nou curs de formare de către C.N.F.P (TIC nivel I  iniŃiere, 32 credite 

profesionale transferabile) şi modificarea grupului Ńintă/ a resursei umane în cadrul 
cursului acreditat „Managementul instituŃiilor educative”).; 

 crearea bazelor de date eficiente şi actualizarea periodică a acestora (baza de date 
înscrieri cursanŃi/ persoane formate, baza de date formatori, registrul electronic de 
evidenŃă a cursurilor de  formare continuă pentru personalul didactic şi nedidactic din 
judeŃ); 

 feed-back pozitiv obŃinut de la formatori şi de la beneficiarii cursurilor; 
 grad ridicat de disponibilitate, prin furnizarea  programelor de formare în filiale şi în 

şcolile din mediu rural; 
 realizarea procedurilor de lucru pentru activitatea compartimentelor din CCD, aprobate 

prin Consiliul de AdministraŃie; 
 consilierea  unui număr mare de cadre didactice în vederea organizării şi susŃinerii 

lecŃiilor, inspecŃiilor de grad, instituŃia fiind recunoscută ca un valoros centru de 
resurse, inovaŃie şi expertiză în formarea continuă; 

 colaborare inter-instituŃională eficientă (cu I.S.J. NeamŃ, instituŃii descentralizate, 
O.N.G.-uri etc.); 

 editarea unor publicaŃii didactice de calitate prin activitatea editurii „Alfa” a C.C.D. 
NeamŃ; 

 reorganizarea paginii web www.ccdneamt.ro.; multiplicarea exemplelor de bună 
practică pe site-ul instituŃiei; 
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 Dezvoltarea  unui număr mare de parteneriate în cadrul unor proiecte educaŃionale, ce 
au vizat activităŃi culturale, metodico - ştiinŃifice remarcabile; 

  Dezvoltarea de parteneriate în cadrul unor proiecte finanŃate din fonduri structurale în 
cadrul POSDRU cu SAM Rediu, “Şanse egale pentru viitor - centru comunitar de 
consiliere şi formare“ – ID 30717, cu ISJ  Neamt,  “ŞCOALA - o şansă sigură pentru 
educaŃia ta” - ID 40597 şi “Profesionalism la toate nivelele învăŃământului 
preuniversitar” - ID 63038 , “Profesionalizarea carierei didactice - noi competenŃe 
pentru actori ai schimbărilor în educaŃie din judeŃele Harghita şi NeamŃ” - ID: 62468, cu 
Siveco Romania  „Formarea profesională în educaŃie în contextul dezvoltării societăŃii 
cunoaşterii în regiunea NE”,. 

 Dezvoltarea personală şi profesională a personalului C.C.D. NeamŃ; 
 Promovarea imaginii C.C.D. în relaŃia cu membrii comunităŃii. 
 DisfuncŃii: 
 spaŃiul de formare restrâns; 
 numărul redus al programelor pentru adulŃii care provin din afara mediului şcolar. 

 
4. Măsuri pentru ameliorarea activităŃii de formare continuă, care urmează a fi incluse 
în Planul Managerial al instituŃiei pentru anul şcolar 2010-2011 

 îmbunătăŃirea procedurilor de lucru pentru activitatea compartimentelor din C.C.D.; 
 analiza impactului programelor de formare profesională asupra calităŃii educaŃiei la 

nivelul unităŃilor de învăŃământ, prin asistenŃa la lecŃii şi prin participarea profesorilor 
metodişti la inspecŃiile tematice ale I.S.J.; 

 monitorizarea programelor de formare, prin prelucrarea chestionarelor aplicate 
formabililor de către coordonatorii de program/ fişe de observare a formării;  

 iniŃierea unui link pe site-ul C.C.D. cu prezentarea portofoliilor cursanŃilor şi aplicaŃiile 
acestora la clasă; 

 creşterea rolului cercetării ştiinŃifice şi pedagogice în cadrul C.C.D. Neamt; 
 dezvoltarea resurselor umane, prin formarea corpului profesoral în domeniul inovaŃiei 

pedagogice; 
 dezvoltarea ofertei de formare continuă, în corelaŃie cu nevoile de formare reale; 
 atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale: achiziŃionarea unor 

materiale informative, a unui mijloc de transport pentru deplasarea formatorilor în 
zonele defavorizate, dotarea cu tehnică de calcul modernă, reabilitarea şi  
reorganizarea bibliotecii, continuarea demersurilor pentru construirea unei clădiri a 
C.C.D. NeamŃ; 

 dezvoltarea relaŃiilor comunitare, încheierea unor parteneriate durabile; 
 optimizarea activităŃii filialelor C.C.D., pentru o mai eficientă informare a cadrelor 

didactice din teritoriu prin popularizarea cursurilor livrate de C.C.D. NeamŃ şi a 
publicaŃiilor C.C.D. apărute la editura „Alfa”; 

 diversificarea activităŃilor pegagogice şi culturale realizate în C.D.I.-uri şi întărirea 
misiunii acestora drept centre de resurse pluridisciplinare, care oferă elevilor, cadrelor 
didactice şi comunitătii locale un spatiu de formare, comunicare şi informare, un 
laborator de experimentare a noilor tehnologii educaŃionale, un loc de cultură, 
deschidere, întâlnire şi integrare. 
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DirecŃiile strategice ale Casei Corpului Didactic NeamŃ pentru anul şcolar 2010 - 2011 vor 
viza: 
I. Creşterea calităŃii actului educaŃional prin diversificarea  activităŃilor de formare 
continuă; 
II. Urmărirea impactului programelor de formare derulate; 
III. Dezvoltarea instituŃională prin proiecte şi parteneriate. 
 
„A vedea ceea ce nu văd alŃii constituie cheia universală spre succes.”  

(Robert Kiyosaki) 
 
II. DATE/ INFORMAłII PRIVIND INSTITUłIA ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ 
1. Prezentare instituŃională 

a) Date de identificare: 
 Adresa: str. Petru Rareş, nr.24, Piatra-NeamŃ, jud. NeamŃ, cod 610119; 
 Tel:. 0333/401922, 0333/401923 
 Fax: 0233/223885 
 E-mail instituŃie: ccdneamt@gmail.com 
 E-mail director: mihaela.sofronia@ ccdneamt.ro 
 Site: www.ccdneamt.ro 

C.C.D. NeamŃ nu deŃine un sediu propriu. În anul şcolar 2009 – 2010, instituŃia a 
funcŃionat cu un corp (corpul A) în clădirea AsociaŃiei ÎnvăŃătorilor din judeŃul NeamŃ, 
printr-un contract de comodat şi cu un altul (corpul B, cu două săli) într-o clădire acordată 
C.C.D. NeamŃ, în martie 2007, printr-o Hotărâre a Consiliul Local al municipiului Piatra-
NeamŃ, pentru o perioadă de maxim 49 de ani.  

b) Resurse umane: situaŃia încadrării cu personal didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic  

În anul şcolar 2009-2010, gradul de acoperire al posturilor la C.C.D. NeamŃ s-a 
realizat în concordanŃă cu statul de funcŃii aprobat de M.E.C.T.S., după cum urmează: 

 
Felul personalului Numărul de posturi Gradul de 

acoperire 
Personal didactic: TOTAL, din care: 4,5 100% 
Director 1  
Profesor metodist 3,5  
Personal didactic auxiliar: TOTAL, din care: 6 100% 
Bibliotecar 1  
Informatician 1  
Redactor 1  
Secretar 1  
Administrator financiar 1  
Administrator financiar şi de patrimoniu 1  
Personal nedidactic: TOTAL, din care: 2 100% 
Conducător auto 1  
Îngrijitor  1  
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Număr 
posturi 

personal 
didactic 

Total 
personal 
didactic 

Număr 
posturi 

personal 
didactic-
auxiliar 

Total 
personal 
didactic-
auxiliar 

Număr 
posturi 

personal 
nedidactic 

Total 
personal 

nedidactic 

Număr 
total 

posturi  

Total 
personal 

4,5 4,5 6 6 2 2 12,5 12,5 
 

 
c) Filiale ale C.C.D. NeamŃ 

 
Nr. crt. Unitatea şcolară / Localitatea Profesor metodist 

responsabil(nume şi prenume) 
1. Colegiul NaŃional „Roman-Vodă” / Roman prof. Roşu Mioara 

2. Şcoala cu cl. I-VIII Nr.1 / Bicaz prof. Curpănaru Gabriela  

3. Liceul Economic „Vasile Conta” / Tg. NeamŃ prof. Pintilie Lenuş  

TOTAL:  3 FILIALE 

 
d) Centre de informare şi documentare funcŃionale înfiinŃate ca rezultat al derulării 
proiectului bilateral româno-francez „EducaŃie pentru informaŃie în mediul rural 
defavorizat”, coordonate de Casa Corpului Didactic NeamŃ 

 
Unitatea şcolară/ 

localitatea 
Responsabil C.D.I. Statutul 

responsabilului 
C.D.I. 

Studii  

Şcoala cu cls. I-VIII 
Nr.2 Piatra - NeamŃ 

1. Zub Lăcrămioara 
2. Rusu Iuliana 

- cadru didactic 
- bibliotecar 

- Studii superioare, 
cursuri postuniversitare 
pentru profesori 
documentarişti 

Grupul Şcolar „Mihail 
Sadoveanu”, Borca  

1. Loghin Mirela 
2.Gheorghiu Despina 

- cadru didactic 
- bibliotecar 

- Studii superioare, nu are 
studii specifice pentru 
prof. documentarist 

Şcoala cu cls. I-VIII, 
Brusturi  

Vrăjitoru Irina Elena 
 învăŃătoare 

- Studii medii; nu are 
studii specifice pentru 
prof. documentarist 

Şcoala cu cls. I-VIII 
Nr.1, „Vasile 
Alecsandri”, Roman  

Ciobanu Laura 
 

Cadru didactic - Studii superioare, nu are 
studii specifice pentru 
prof. documentarist 

Şcoala cu cls. I-VIII, 
Roznov 

Ilarie Oana 
 

Cadru didactic - Studii superioare, nu are 
studii specifice pentru 
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prof. documentarist 
Liceul Teoretic 
„Vasile Alecsandri”, 
Săbăoani 

Andronache Cristina 
 

bibliotecar - Studii superioare, nu are 
studii specifice pentru 
prof. documentarist 

Şcoala de Arte şi 
Meserii, Rediu   

Ciangu IonuŃ 
 

Cadru didactic - Studii superioare, nu are 
studii specifice pentru 
prof. documentarist 

Şcoala cu clasele I-
VIII Bodeşti 

Popa Camelia Cadru didactic  - Studii superioare, nu are 
studii specifice pentru 
prof. documentarist 

Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă”  Târgu 
NeamŃ 

Spiridonescu 
Magda 

 

Personal didactic 
auxiliar 

(bibliotecar) 

Studii medii, nu are studii 
specifice pentru prof. 
documentarist 

GrădiniŃa cu Program 
Normal Tarcău 

Bejan Georgeta Cadru didactic Studii medii, nu are studii 
specifice pentru prof. 
documentarist 

TOTAL: 10     
 

   e) Centre de informare şi documentare susŃinute financiar de către M.E.C.T.S., 
înfiinŃate în judeŃul NeamŃ, conform OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 
3354/03.03.2008 

 
Unitatea şcolară / Localitatea Stadiul C.D.I. 

O.M. 4961/28.08.2006 
Grupul Şcolar Bicaz finalizat 
Şcoala cu cls.I-VIII Nr.2, Bicaz finalizat 
O.M. 330/13.02.2007 
Şcoala cu cls. I-VIII, Tămăşeni- Avereşti finalizat 
Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” - Mănăstirea Agapia, 
com. Agapia 

finalizat 

Şcoala cu cls. I-VIII „Constantin Romanescu”, Dreptu - Poiana Teiului finalizat 
Şcoala de Arte şi Meserii, Ion Creangă  finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII „Dumitru Almaş” Negreşti finalizat 
Şcoala cu cls. I-VIII Nr.2, Săvineşti finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII łibucani finalizat 
Şcoala cu cls. I-VIII, Dumbrava Roşie finalizat 
Şcoala cu cls. I-VIII Nr.1, Zăneşti finalizat  
Şcoala cu cls. I-VIII, Gherăieşti finalizat 
O.M. 3354/03.03.2008 
Şcoala cu cls I-VIII „Nicolae Grigorescu”,  Agapia finalizat 
Şcoala cu cls I-VIII, Grumăzeşti finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII Văleni finalizat 
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Bicaz-Chei finalizat 
Şcoala cu cls. I-VIII, Timişeşti finalizat 
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Şcoala cu cls. I-VIII, Moldoveni finalizat 
Şcoala de Arte şi Meserii „Gheorghe Pătraşcu”, Buruieneşti – Doljeşti finalizat 
Şcoala cu cls. I-VIII, Izvoare - Bahna finalizat 
Şcoala de Arte şi Meserii, Bîra finalizat 
Şcoala cu cls. I-VIII, StăniŃa finalizat 
TOTAL: 22  

 
f) Dotarea cu echipamente a instituŃiei 
 
Calculator 

Laptop 
(nr. buc.) 

TV/ video-
proiector/ 

cameră video 
(nr. buc.) 

Copiator 
(nr. 

buc.) 

Laminator 
(nr. buc.) 

Soft 
educaŃional 

(nr. buc.) 

Fond 
de 

carte 
(nr. 

buc.) 

Alte 
echipamente 
(denumire, 

nr. buc.) 

calculator: 
30 

TV 
2 

4 - licenŃe – 
ISA 

multimedia 
7 

35224 imprimantă 
6 
 

laptop 
5 

videoproiector: 
2 

  soft 
educaŃional: 
16 CD-uri 

 aparat 
îndosariat 
cu inele de 

plastic 
1 

 retroproiector: 3   casete 
video 

37 

 ecran 
proiecŃie 

2 
 camera video: 3     flipchart 

3 
      combină 

muzicală 
1 

      video player 
2 

      fax:  3 
      centrală 

telefonică 
1 

      router: 2 
      switch: 2 
      tablă 

interactivă - 1 
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g) Dotarea cu autoturism şi/ sau microbuz a instituŃiei (anul şi modul de achiziŃionare) 
Casa Corpului Didactic NeamŃ este dotată cu autoturism marca Cielo, din anul 2001, obŃinut 
prin transfer de la Inspectoratul Şcolar JudeŃean NeamŃ. 
 
2.  Programe de formare continuă pentru personalul din învăŃământul preuniversitar 
 
a)  Programe de formare ale Casei Corpului Didactic NeamŃ, acreditate de Centrul 
NaŃional de Formare a Personalului din ÎnvăŃământul Preuniversitar: 
 

Denumirea 
programului 

Nr. deciziei 
de acreditare 

Nr. 
credite 

Nr. 
participanŃi 

Cost 
total 
(lei) 

Cost 
credit 

/cursant 
(lei) 

“Şcoala incluzivă” 50/15.12.2008 11 15 7500 
venituri 
proprii 

12,19 

TOTAL:  1   15   
 

 
b)   Programe de formare ale altor instituŃii, acreditate CNFPIP şi derulate prin C.C.D. 
NeamŃ 
 

Furnizorul 
programului 

acreditat 

Denumirea 
programului 

Nr. deciziei de 
acreditare 

Nr. 
credite 

Număr 
participanŃi 

Cost 
total 
(lei) 

 

Cost 
credit/ 

cursant 
(lei) 

SIVECO 
Romania 
S.A. 

“Intel Teach 
– Instruire în 
societatea 
cunoaşterii” 
– Grant NE  

132/07.11.2007 
a CNFP 

 
25 

 
150 

0 0 

SIVECO 
Romania 
S.A. 

“Intel Teach 
– Instruire în 
societatea 
cunoaşterii” 
– din Oferta 
de progra-
me a CCD 
NeamŃ  

132/07.11.2007 
a CNFP 

 
25 

 
60 

 
3154 

venituri 
proprii 

 
2,10 

Total programe:  2  
(14 grupe) 

 Total participanŃi: 
210 
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c) Programe în concordanŃă cu obiectivele strategice în domeniul resurselor 
umane ale M.E.C.T.S., organizate prin Casa Corpului Didactic NeamŃ : 
 

Nr. 
crt. 

Tema 
programului 

Nr. adresei 
MECTS de 
convocare 

Grup Ńintă Du- 
rata 

Nr.  
cursanŃi 

Cost 
total 
(lei) 

Buget 
de stat 

Cost ora/ 
cursant 

(lei) 

1. Oracle 
Academy 
“Introducere în 
informatică” 

924/ 
15.06.2003 - 
la CCD NeamŃ 

Profesori 
de 
informati-
că din 
judeŃele 
NT, MS, 
HR, CV 

48 28 3195 2,37 

Total Programe: 1    28   
 
d)   Programe de formare continuă din oferta de programe a C.C.D. NeamŃ, avizată 
M.E.C.T.S. 
 

Nr. 
crt. 

 
Tema  

Durata 
(nr. 
ore) 

Nr. 
cursanŃi 

Cost 
total 
(lei) 

venituri 
proprii 

Cost 
ora/ 

cursant 
(lei) 

ÎnvăŃare creativă  
- 4 grupe 

24 106 4289 
 

1,68 

ÎnvăŃarea bazată pe proiecte 
- 2 grupe 

24 44 2015 
 

1,90 

Metode de învăŃare centrate pe 
elev - 3 grupe 

24 89 3137 
 

1,47 

Metode de învăŃare centrate pe 
elev - 1 grupă 

24 15 0 0 

1. Didactica 
disciplinei. 
Abilitare 
curriculară. 

Metodologii alternative de 
învăŃare a artelor plastice 
pentru învăŃământul preşcolar 
şi primar  
- 4 grupe 

24 128 5600 
 

1,82 

Managementul conflictului 
- 3 grupe 

24 78 691 0,36 2. Management 
educaŃional/ 
instituŃional Formarea responsabilului cu 

dezvoltarea profesională şi 
personală a cadrelor didactice 
- 5 grupe 

24 
 

171 7265 
 

1,77 
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Formarea inspectorilor asistenŃi 
(profesori metodişti ai I.S.J. 
NeamŃ) 
- 1 grupă 

24 25 1205 

 

2,00 

Managementul clasei de elevi 
- 2 grupe 

24 57 2508 
 

1,83 

Proiecte de dezvoltare 
personală prin stagii de 
formare continuă Comenius, 
Leonardo da Vinci, Grundvig, 
vizite de studii  
- 2 grupe 

24 55 2366 
 

1,79 3. Management 
de proiect 

Managementul proiectelor cu 
finanŃare europeană 
- 8 grupe 

24 218 9050 
 

1,72 

Consiliere şi orientare 
- 3 grupe 

24 85 3741 
 

1,83 

Strategii de reducere a 
eşecului şcolar 
- 1 grupă 

24 15 0 0 

Comunicarea în relaŃia 
profesor–elev– părinte 
- 8 grupe 

24 218 8950 1,71 

Comunicarea în relaŃia 
profesor–elev– părinte 
- 1 grupă 

24 15 0 0 

4. Domeniul 
psihopedagogic 

Strategii de lucru pentru copiii 
cu probleme comportamentale 
şi hiperactivitate  
- 7 grupe 

24 224 9574 1,78 

5. EducaŃia pentru 
egalitatea de 
şanse 

EducaŃie interculturală 
- 2 grupe 

24 85 3434 1,68 

Consilierea părinŃilor 
- 4 grupe 

24 132 5716 1,80 6. EducaŃia civică 

EducaŃie pentru cetăŃenie 
democratică 
- 1 grupă 

24 15 0 0 

7. Alte programe      
8. Pentru 

personalul 
didactic, 
didactic-auxiliar 
/ adulŃi din 

Limba engleză – nivel 
intermediar 
- 1 grupă 

40 17 1860 2,73 
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afara sistemului 
9. IniŃiere în 

mass-media 
IniŃiere în realizarea 
publicaŃiilor locale şi a 
revistelor şcolare 
- 2 grupe 

24 54 2226 1,71 

EducaŃie ecologică 
- 1 grupa 

24 23 1011 1,83 10. EducaŃie pentru 
protecŃia 
mediului 

EducaŃie ecologică 
- 1 grupă 

24 15 0 0 

11. EducaŃie 
artistică 

IniŃiere în dansuri şi tradiŃii 
populare  
- 6 grupe 

45 147 6850 1,03 

12. Pentru 
personalul 
nedidactic/ 
adulŃi din afara 
sistemului 

Program de instruire privind 
însuşirea noŃiunilor 
fundamentale de igienă 
- 2 grupe 

48 76 4575 1,25 

 Total programe: 75 Total cursanŃi: 
2093 

  

 
e)   Programe / ActivităŃi specifice desfăşurate în mediul rural: 
 
Localitatea Titlul 

programului 
Durata 

cursului 
(nr. ore) 

Nr. 
partici- 
panŃi 

Cost 
Total 
(lei) 

 venituri 
proprii 

Cost 
ora/ 

cursant 
(lei) 

Filioara Managementul clasei de elevi 
- 1 grupă 

24 26 1254 2,00 

Urecheni Consilierea părinŃilor 
- 1 grupă 

24 33 1472 1,85 
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Siliştea  Consilierea părinŃilor 
- 1 grupă 

24 28 1390 2,06 

Girov Consilierea părinŃilor 
- 1 grupă 

24 41 1550 1,57 

Consiliere şi orientare 
- 1 grupă 

24 21 1247 2,47 

“Intel Teach – Instruire în 
societatea cunoaşterii” – Grant NE  
- 1 grupă 

89  15 0 0 

Gherăeşti 
  

Managementul proiectelor cu 
finanŃare europeană 
- 1 grupă 

24 27 1230 1,89 

Managementul conflictului 
- 3 grupe 

24  80 691 0,88 

“Intel Teach – Instruire în 
societatea cunoaşterii” – Grant NE 
- 1 grupă 

89 15 0 0 

Săbăoani 
 

IniŃiere în dansuri şi tradiŃii 
populare 
1 grupă 

45  40 1571 0,87 

Zăneşti “Intel Teach – Instruire în 
societatea cunoaşterii” – Grant NE 
-  2 grupe 

89 30 0 0 

SAM 
Petricani 

“Intel Teach – Instruire în 
societatea cunoaşterii” – Grant NE 
1 grupă 

89  15 0 0 

Agapia “Intel Teach – Instruire în 
societatea cunoaşterii” – Grant NE 
- 1 grupă 

89 15 0 0 

Şcoala incluzivă - grant  
- 1 grupă 

41 15 7500 12,19 

„EducaŃie ecologică”  
- 1 grupă 

24 15 0 0 

EducaŃie pentru cetăŃenie 
democratică 
- 1 grupă 

24 15 0 0 

Strategii de reducere a eşecului 
şcolar 
- 1 grupă 

24 15 0 0 

Comunicarea în relaŃia profesor – 
elev – părinte 
- 1 grupă 

24 15 0 0 

Rediu 
 

Metode de învăŃare centrate pe 
elev 

24 15 0 0 
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- 1 grupă 
Strategii de lucru pentru copiii cu 
probleme comportamentale şi 
hiperactivitate 
- 1 grupă 

24 28 1492 2,2 Români 

IniŃiere în dansuri şi tradiŃii 
populare 
- 1 grupă 

45 25 854 0,75 

Cordun Strategii de lucru pentru copiii cu 
probleme comportamentale şi 
hiperactivitate 
- 1 grupă 

24 27 1230 1,89 

 Comunicarea în relaŃia profesor–
elev– părinte 
- 1 grupă 

24 31 1179 1,58 Bicaz-Chei  

Metode de învăŃare centrate pe 
elev  
- 1 grupă 

24 40 1480 1,54 

Băluşeşti Managementul proiectelor cu 
finanŃare europeană 
- 1 grupă 

24 21 1220 2,42 

Icuşeşti Managementul proiectelor cu 
finanŃare europeană 
- 1 grupă 

24 20 1056 2,2 

PîngăraŃi IniŃiere în realizarea publicaŃiilor 
locale şi a revistelor şcolare 
- 1 grupă 

24 30 1250 1,73 

Horia Comunicarea în relaŃia profesor-
elev-părinte 
- 1 grupă 

24 32 1310 170 

Dămuc  Metode de învăŃare centrate pe 
elev  
- 1 grupă 

24 25 1079 1,79 

 Total programe: 32  755   
 

f) Programe / ActivităŃi destinate educaŃiei adulŃilor (părinŃilor, tinerilor, romilor din 
zonele defavorizate şi altor grupuri Ńintă din afara sistemului de învăŃământ 
preuniversitar) 
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Localitatea Titlul 

programului 
Grupul 

Ńintă 
Durata 

cursului 
 

Nr. 
partici- 
panŃi 

Cost 
total 
(lei) 

venituri 
proprii 

Cost 
ora/cursant 

(lei) 

Piatra-
NeamŃ 

Săptămâna 
porŃilor 

deschise 

AdulŃi din alte 
medii socio-
profesionale 

5 zile 40 - - 

Piatra-
NeamŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ToleranŃa în 
familie, în 
şcoală, în 
comunitate” 
– Vizionare 
de filme 
educaŃionale; 
- Dezbatere 

AdulŃi din zone 
defavorizate, 
formatori, 
reprezentanŃi 
ai furnizorilor 
de formare şi 
ai instituŃiilor 
descentralizate 
din judeŃ 

 
 

4 ore 

 
 

39 

 
 

100  

 
 

0,64  

Piatra-
NeamŃ 

„EducaŃia 
permanentă 
şi dialogul 
democratic” - 
Masă 
rotundă - 
diseminare şi 
promovare 
de bune 
practici 

AdulŃi din afara 
sistemului de 
învăŃământ 
preuniversitar 
şi 
reprezentanŃi 
ai furnizorilor 
de formare din 
judeŃ 

 
 

4 ore 

 
 

15 

 
 
- 

 
 
- 

Piatra-
NeamŃ 

Tineret în 
acŃiune 

Tineri  24 ore 18 - - 

Piatra-
NeamŃ 

Limba 
engleză - 
nivel 
intermediar 

AdulŃi din afara 
sistemului de 
învăŃământ 
preuniversitar 

40 ore 6 300 1,25 

 
3.   SituaŃii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienŃă 
a) 
 

Categoria de personal Nr. personal 
existent în judeŃ 

Nr. personal participant la 
acŃiuni de formare 

desfăşurate în anul şcolar 
2009-2010 

Personal didactic 6552 2263              



CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Str. Petru Rareş Nr. 24, Cod. 610119, Piatra-Neamţ, Jud. Neamţ 
Tel. 0333401922/0333401923, Tel/Fax: 0233/223885. 
E-mail: ccdneamt@gmail.com,  web: www.ccdneamt.ro 

17 

a) educatoare 816 272 

b)învăŃători/ institutori 1326 862 

c) profesori 3912 1051 

d) maiştri instructori 209 11 

e) personal didactic 
cu funcŃii de conducere, 
îndrumare şi control 

289 67 

Personal didactic-auxiliar 671 24 
Personal nedidactic 1485 73 
Total 8708 2360 

 
  
b)  

Mediul Nr. programe derulate Nr. participanŃi 
urban 59 1605 
rural 32 755 
Total 91 2360 
 

4.   AcŃiuni în domeniul informării, documentării, consultanŃei 
 

 participare la comisii metodice; 
 informări şi dezbateri în cadrul consfătuirilor didactice şi a colocviilor metodice, 

privind cerinŃele proiectării didactice; 
 consultaŃii metodice pentru cadrele didactice în vederea susŃinerii gradelor 

didactice; 
 acordarea de consultanŃă bibliotecarilor şcolari; 
 documentare metodică în cadrul laboratorului multimedia al C.C.D. NeamŃ; 
 punerea la dispoziŃia cadrelor didactice a bibliografiilor solicitate; 
 consfătuiri cu bibliotecarii şcolari privind proiectarea activităŃii obligatorii din 

bibliotecile şcolare; 
 livrarea programelor de perfecŃionare şi titularizare şi de planificări şi proiecte 

didactice; 
 consultanŃă pentru utilizarea calculatorului şi internetului; 
 consultanŃă în achiziŃionarea lucrărilor pedagogice şi de specialitate, cât şi a 

softului educaŃional; 
 optimizarea activităŃii filialelor C.C.D., pentru o mai eficientă informare a 

cadrelor didactice din teritoriu prin: popularizarea cursurilor livrate de C.C.D. NeamŃ şi a 
publicaŃiilor C.C.D. apărute la editura „Alfa”; 
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 monitorizarea C.D.I.-urilor din judeŃul NeamŃ şi consilierea pe teme care au 
vizat: amenajarea, dotarea şi gestionarea C.D.I., iniŃierea şi formarea utilizatorilor în 
cercetarea documentară şi în domeniul noilor tehnologii ale informării şi comunicării, 
formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură, organizarea şi derularea unor activităŃi 
cu specific cultural şi civic, colaborarea cu parteneri din exteriorul unităŃii de învăŃământ; 

 îmbogăŃirea fondului de publicaŃii al bibliotecii C.C.D. NeamŃ, pentru a veni în 
sprijinul cadrelor didactice care participă la perfecŃionarea prin grade didactice şi care 
desfăşoară o activitate ştiinŃifică de cercetare; 

 promovarea noilor achiziŃii prin realizarea de expoziŃii tematice (expoziŃia 
permanentă de carte editată prin Editura Alfa a C.C.D. NeamŃ, expoziŃii legate de 
diverse evenimente); 

 acordarea de consultaŃii şi îndrumări metodologice pentru bibliotecari prin 
cercurile pedagogice ale bibliotecarilor; 

 comunicarea noutăŃilor editoriale în paginile revistei  „Şcoala Modernă”; 
 multiplicarea, la cerere, a programelor pentru examenul de titularizare, de 

definitivat şi de grade didactice; 
 întocmirea de bibliografii tematice pentru cercurile pedagogice ale cadrelor 

didactice şi directorilor de unităŃi de învăŃământ; 
 informarea cadrelor didactice prin intermediul site-ului C.C.D. NeamŃ                  

( www.ccdneamt.ro ) cu informaŃii mereu actuale privind: programele de formare, 
proiectele aflate în derulare, acŃiunile viitoare, noile achiziŃii de carte ale bibliotecii 
C.C.D. NeamŃ şi diverse informaŃii utile; 

 realizarea unor soft-uri educaŃionale şi prezentări Power-Point pentru 
omagierea diverselor personalităŃi culturale; 

 colaborare cu presa locală pentru marcarea evenimentelor de interes judeŃean 
şi naŃional; 

 împrumutarea soft-ului educaŃional existent în cabinetul multimedia al C.C.D. 
NeamŃ şi consultanŃă pentru utilizarea acestuia; 

 acordarea de consultanŃă în domeniul informatic pentru cursanŃi şi autori de 
carte. 

 
5. ActivităŃi ştiinŃifice, metodice, culturale 

 
Denumirea 
activităŃii 

 
Tipul activităŃii: 

 

 
Locul desfăşurării 

activităŃii 
 

Nr. 
partici-
panŃi 

Cost  
total 

Cost oră/ 
cursant 

Liviu Rebreanu -65 
de ani de la 
moartea scriitorului 
- expoziŃie de 
publicaŃii şi panou 
omagial 

Activitate culturală C.C.D. NeamŃ 250 10 0,04 

“Ce am citit în 
vacanŃă?”  

Activitate metodică Liceul Comercial 
„Spiru Haret” Piatra-
NeamŃ   

70 17,5 0,25 
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Consfătuirile 
bibliotecarilor 
şcolari 

Sesiune de 
informare şi schimb 
de experienŃă 

C.C.D. NeamŃ 40 12,5 0,312 

Am citit, vă 
recomandăm 

Activitate culturală. 
ExpoziŃie de 
documente 

C.C.D. NeamŃ 150 10 0,06 

Ziua Mondială a 
Educatorilor - 5 
octombrie 

Activitate culturală 
ExpoziŃie de 
documente 

C.C.D. NeamŃ 100 7,5 0,07 

SupravieŃuitori ai 
Holocaustului au 
povestit….. 

Masă rotundă şi 
expoziŃie de 
documente tematice 

Liceul Comercial 
„Spiru Haret” Piatra 
NeamŃ   
 

35 10 0,28 

Teatrul de hârtie Activitate metodică C.C.D. NeamŃ 40 7,5 0,18 
Scriitori nemŃeni: 
Dumitru Almaş 

Dezbatere Şcoala Gârcina 
 

30 18,3 0,6 

Schimb de 
experienŃă între 
bibliotecarii şcolari 
din judeŃele Iaşi şi 
NeamŃ 

Activitate metodică Liceul Teoretic 
„Dimitrie Cantemir” 
Iaşi 

80   

O carte în Ńara 
piticilor 

Activitate metodică Şcoala nr. 2 Piatra 
NeamŃ 

30 10 6,33 

Cercul pedagogic 
al bibliotecarilor 
şcolari 

Sesiune de 
informare şi schimb 
de experienŃă 

Liceul Economic 
„Vasile Conta” Tg. 
NeamŃ 

27 42 1,55 

S-a dus Pann finul 
Pepelei… – 155 
ani de la moartea 
poetului Anton 
Pann 

Activitate culturală 
ExpoziŃie de 
documente 

Colegiul Tehnic 
Piatra NeamŃ 
 

100 7,5 0,07 

Drepturile copilului 
în opera  lui Mihail 
Sadoveanu 

Activitate culturală. 
ExpoziŃie de 
documente 

Şcoala de Arte şi 
Meserii „Ion 
Creangă” Pipirig 
 

70 7,5 0,1 

Lasă-mi, toamnă, 
florile… 

ExpoziŃie de lucrări 
tematice 

S.A.M. PângăraŃi şi 
CCD NeamŃ 

200 10 0,05 

De la idee la carte 
- 85 de ani de la 
naşterea poetei 
Nina Cassian 

Activitate metodică GrădiniŃa „Floare de 
ColŃ” 

35 11 0,31 

„Ziua NaŃională a 
României” 

Activitate culturală 
ExpoziŃie de 
documente 

C.C.D. NeamŃ 150 10 0,06 
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Doi mari 
povestitori ai lumii: 
H.C. Andersen - 
Ion Creangă 

Activitate culturală Şcoala nr. 1 Piatra 
NeamŃ 
 

70 5 0,07 

„Şi-am plecat să 
colindăm…” 

Activitate culturală. 
ExpoziŃie de lucrări 
tematice 

Şcoala Răuceşti, 
Şcoala Girov, 
S.A.M. Oglinzi 

200 7,5 0,03 

Petre Ispirescu şi 
basmul românesc 
nemuritor 

Activitate metodică Şcoala cu clasele I-
VIII „Daniela 
Cuciuc” 

70 
 

10 0,14 

Poezia lui 
Eminescu 
transpusă  în 
limbajul plastic 

Activitate culturală. 
ExpoziŃie de lucrări 
tematice 

Liceul de Artă 
„Victor Brauner” 
C.C.D. NeamŃ 
 

200 7,5 0,03 

Culoarea poeziei 
eminesciene 

Activitate culturală Şcoala cu clasele I-
VIII Girov 

20 8 0,4 

„Unire-n cuget şi-n 
simŃiri” 

Activitate culturală. 
ExpoziŃie de lucrări 
tematice 

C.J.R.A.E. Piatra 
NeamŃ 
C.C.D. NeamŃ 
 

200 7,5 0,03 

În vizită la 
…Caragiale    

Activitate metodică Şcoala „Elena 
Cuza” Piatra NeamŃ 

40 7,5 0,18 

“Scriitori în contul 
liceenilor 
economişti” 

Activitate culturală - 
şi expoziŃie de carte 

Liceul Economic 
„Vasile Conta”, Tg. 
NeamŃ - Filiala 
C.C.D. NeamŃ  

40 33 0,82 

Să descoperim 
poezia cu Otilia 
Cazimir   

Activitate metodică  GrădiniŃa nr. 5 
Piatra NeamŃ 
 

25 10 0,4 

„Constantin 
Brâncuşi - poezia 
timpului”  

Masă rotundă, 
expoziŃie cu albume 
de artă şi desene ale 
elevilor panou 
omagial, 
videoproiecŃie 

Colegiul NaŃional 
„Calistrat Hogaş” 
 

100 7,5 0,07 

Grigore 
Alexandrescu şi 
fabula românescă   

Activitate metodică Şcoala nr. 8 Piatra 
NeamŃ 

30 10 0,33 

Ion Creangă - 
simbolul copilăriei  

 Activitate metodică, 
promovarea  site-ului 
www.dreptlapoveste.
ccdneamt.ro   

Şcoala nr. 5 Piatra 
NeamŃ 
 

50 10 0,2 

Cercul pedagogic 
al bibliotecarilor 

Sesiune de 
informare şi schimb 

Colegiul NaŃional 
„Petru Rareş” 

30   
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şcolari de experienŃă 
ABC-ul poeziei- 
Elena Farago  

Activitate metodică 
cu preşcolarii - 
descoperirea 
drumului cărŃii   

GrădiniŃa nr. 8 
Piatra NeamŃ 
 

20 10 0,5 

„Să-l descoperim 
pe Nichita 
Stănescu „ 

Medalion literar, 
videoproiecŃie, 
expoziŃie de carte, 
panou omagial 

Grup Şcolar 
Economic 
Administrativ 
Biblioteca  
JudeŃeană „G.T. 
Kirileanu” NeamŃ 

30 10 0,33 

În aşteptarea 
sărbătorilor 
pascale 

ExpoziŃie  tematică 
cu lucrările elevilor 

C.C.D. NeamŃ 
 

100 7,5 0,07 

2 aprilie – „Ziua 
internaŃională a 
cărŃii pentru copii 
şi tineret”   

Activitate metodică Şcoala Dumbrava 
Roşie 
 

30 14 0,46 

23 aprilie – Ziua 
bibliotecarului din 
Romania 

Sesiune de 
informare şi schimb 
de experienŃă 

Colegiul  NaŃional 
de Informatică 
Piatra NeamŃ 

40 7,5 0,18 

9 mai, Ziua 
IndependenŃei 
României 

ExpoziŃie de carte 
tematică 

C.C.D. NeamŃ 
 

100 7,5 0,07 

„Cartea  cu jucării”  
– 130 de ani de la 
naşterea lui Tudor 
Arghezi 

Masă rotundă, 
expoziŃie de carte 
tematică 

Şcoala cu clasele I-
VIII   nr. 11 Piatra 
NeamŃ 

50 10 0,2 

Dulcea copilărie Activitate de 
petrecere a timpului 
liber 

CSEI „Alexandru 
Roşca” Piatra 
NeamŃ 

20 10 0,5 

Imaginea lui 
Ştefan cel Mare în 
literatură şi artă 

ExpoziŃie de carte 
tematică 

Colegiul  NaŃional 
„Petru Rareş” 

100 7,5 0,07 

Rolul şi locul 
calculatorului in 
procesul de 
predare/învăŃare la 
învăŃământul 
primar 

Simpozion JudeŃean  
 

CDI de la Şcoala cu 
cls. I-VIII, Timişeşti 
 

45   

Promovarea 
dimensiunii 
europene a 
educaŃiei prin 
proiecte 

Simpozion NaŃional 
„Şcoala modernă” 
ediŃia a VIII-a 

C.C.D. NeamŃ 60   
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Total activităŃi: 40   Total 
partici-
panŃi: 
3077 

  

 
Scurtă informare asupra acestor activităŃi (calitate, impact, utilitate) 

 
 ActivităŃile ştiinŃifice, metodice, culturale au fost organizate prin colaborare intra-

instituŃională (compartimentul formare, Biblioteca C.C.D. NeamŃ şi Editura „Alfa”) pe de 
altă parte, ele sunt şi rodul unor parteneriate locale, naŃionale sau europene; 

 Calitatea activităŃilor culturale şi ştiinŃifice a decurs din buna lor pregătire, din 
caracterul interdisciplinar şi atractiv, conferit de diversitatea formulelor de exprimare 
găsite; 

 Interesul suscitat de aceste activităŃi a fost dovedit de numărul mare de participanŃi şi 
de solicitările privind încheierea de parteneriate în vederea participării la programe 
similare; 

 ActivităŃile s-au derulat la sediul C.C.D. NeamŃ şi în diverse unităŃi şcolare din mediul 
urban şi rural, în care funcŃionează centre de documentare şi informare.  

 ActivităŃile culturale realizate în parteneriat s-au desfăşurat într-un climat caracterizat 
prin armonie, inter-relaŃionare, comunicare deschisă, colegialitate şi spirit de echipă; 

 ActivităŃile ştiinŃifice si culturale au fost promovate prin pliante şi afişe, comunicate de 
presă şi prin website-ul instituŃiei. 

 
6. Elaborare, editare şi difuzare de carte şi publicaŃii  

 
 

 
REVISTE, 

PERIODICE 
 

BULETINE 
INFORMATIVE, 

GHIDURI 
METODOLOGI-

CE 

CULEGERI, 
MANUALE 

 

ALTE PUBLICAłII 
 

Şcoala Modernă, nr. 4 
septembrie 2009, 
100 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate 

Catalogul 
programelor de 
formare 
continuă 2009 - 
2010 
50 exemplare 
elaborate/editate/ 
difuzate 

Culegere de 
cântece pentru 
copii 
50 exemplare 
elaborate/editate/ 
difuzate 

Abecedarul în imagini 
50 exemplare 
Elaborate/Editate/ 
difuzate 

Şcoala Modernă, 
Nr. 5, decembrie 2009, 
50 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate 

 Anuarul 
Colegiului Tehnic 
de Transporturi 
Piatra NeamŃ 
50 exemplare 

Mărgăritărele pentru 
suflet 
60 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate 
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elaborate/editate/di-
fuzate 

Revista Infopuls 
200 exemplare 
elaborate/editate/difu- 
zate 

 Creativitate şi 
inovare, 6 - 8 mai 
2010 CD, 
SIMPOZION 
100 exemplare 
elaborate/editate/ 
difuzate 

Monografia satului 
Pluton 
50 exemplare 
elaborate/editate/difuza-
te 

Revista „Mate++” 
200 exemplare 
elaborate/editate/difuza-
te 

 Simpozionul 
InterjudeŃean 
„Otilia Cazimir – 
Poeta Sufletelor 
simple”, 
12 februarie 2010, 
CD 
100 exemplare 
elaborate/editate/di-
fuzate 

Astronomie 
100 exemplare 
elaborate/editate/difuza-
te 

Revista „Info++” 
200 exemplare 
elaborate/editate/difu- 
zate 

 ConferinŃă 
Regională (C.D.) 
100 exemplare 
elaborate/editate/di-
fuzate  

Metode în educaŃie 
100 exemplare 
elaborate/editate/difuza-
te 
 

Revista „Crai Nou” 
200 exemplare 
elaborate/editate/difu- 
zate 

 Teste de limba şi 
literatura română 
pentru evaluarea 
naŃională 2010 
100 exemplare 
elaborate/editate/di-
fuzate   

LecŃii pe CD. Teste de 
evaluare 
100 exemplare 
elaborate/editate/difuza-
te 

Şcoala Modernă, nr. 1 
martie 2010, 
50 exemplare 
elaborate/editate/difuza-
te 

 Teste şi aplicaŃii 
pentru pregătirea 
probei de evaluare 
a competenŃelor 
digitale   
elaborate 

Creativitate şi inovaŃie 
în evaluarea didactică 
70 exemplare 
elaborate/editate/difuzate 

Şcoala Modernă, 
Nr. 2, iunie 2010, 
40 exemplare 
elaborate/editate/difu- 
zate 

  Teste complement 
grupat 
100 exemplare 
elaborate/editate/difuza-
te 

Revista „Infopuls” nr. 
13, ianuarie 2010 
200 exemplare 

  Să gândim eco 
70 exemplare 
elaborate/editate/difuza-
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elaborate/editate/difu- 
zate 

te 

Revista „Paşi spre 
cunoaştere”, nr. 1, 
ianuarie 2010 
100 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate 

  Zbor spre înălŃimi 
100 exemplare 
elaborate/editate/difuzate 

Revista „Crai Nou” nr. 
1, 2010 
200 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate 

  Catalogul programelor 
de formare 
100 exemplare 
elaborate/editate/difuzate 

Revista „Infotehnica” 
nr. 5 
100 exemplare 
elaborate/editate/difu- 
zate 

  Receptarea textului 
epic 
100 exemplare 
elaborate/editate/difuzate 

   Creşterea eficacităŃii 
predării învăŃării 
50 exemplare 
elaborate/editate/difuzate 

   Îngeroteca 
40 exemplare 
elaborate/editate/ 
difuzate 

   Zbor spre înălŃimi 
(C.D.) 
100 exemplare 
elaborate/editate/ 
difuzate 

   Copii educaŃi astăzi, 
cetăŃeni responsabili 
mâine 
200 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate 

   DicŃionar Astronomie 
100 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate 

   Strategii participative 
în optimizarea însuşirii 
cunoştinŃelor despre 
natură în ciclul primar 
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50 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate 

   Măluşteni, studiu fizico 
- geografic  
50 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate        

   Tristan şi Isolda. Magia 
iubirii  
50 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate                   

   Ludicul în învăŃarea 
şcolară     
100 exemplare 
elaborate/editate/difuzate  

   Teoria centrelor de 
greutate  
30 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate                                              

   Evaluarea în cadrul 
lecŃiei de matematică      
30 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate                                    

   File din istoria 
Roznovului    
100 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate          

   Eminescu şi 
adolescentul      
elaborat                  

   Ora de lecturi 
particulare în gimnaziu       
50 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate                

   Teste Microsoft Excel     
50 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate                                                    

   Lumea poveştilor    
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100 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate           
                                                           

   A juca…jocul/joaca      
50 exemplare 
elaborate/editate/difu-
zate       

 
7. ActivităŃi de petrecere a timpului liber pentru personalul din învăŃământul 

preuniversitar 
 
a) excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc. 
- realizarea expoziŃiei de publicaŃii şi a unui panou omagial „Liviu Rebreanu - 65 de ani 

de la moartea scriitorului”; 
- realizarea expoziŃiei de documente literare „Am citit, vă recomandăm”; 
- realizarea expoziŃiei de documente „Ziua Mondială a Educatorilor  - 5 octombrie”; 
- realizarea expoziŃiei de documente tematice „SupravieŃuitori ai Holocaustului au 

povestit…”; 
- realizarea expoziŃiei de documente literar-istorice „S-a dus Pann finul Pepelei… – 155 

ani de la moartea poetului Anton Pann”; 
- realizarea expoziŃiei de documente tematice „Drepturile copilului în opera  lui Mihail 

Sadoveanu”; 
- realizarea expoziŃiei cu lucrări tematice „Lasă-mi, toamnă, florile…”; 
- realizarea expoziŃiei de documente literar - istorice „Ziua NaŃională a României”; 
- realizarea expoziŃiei cu lucrări tematice „Şi-am plecat să colindăm…”; 
- realizarea expoziŃiei cu lucrări tematice „Poezia lui Eminescu transpusă  în limbajul 

plastic”; 
- realizarea expoziŃiei de documente tematice „Unire-n cuget şi-n simŃiri”; 
- realizarea expoziŃiei de carte „Scriitori în contul liceenilor economişti”; 
- realizarea expoziŃiei cu albume de artă şi desene ale elevilor „Constantin Brâncuşi - 

poezia timpului”; 
- realizarea expoziŃiei de carte şi a panoului omagial „Să-l descoperim pe Nichita 

Stănescu”; 
- realizarea expoziŃiei tematice cu lucrările elevilor „În aşteptarea sărbătorilor pascale”; 
- realizarea expoziŃiei de carte tematică „9 mai - Ziua IndependenŃei României”; 
- realizarea expoziŃiei de documente literare „Cartea  cu jucării – 130 de ani de la 

naşterea  lui Tudor Arghezi”; 
- realizarea expoziŃiei tematice cu lucrările elevilor „Dulcea copilărie”; 
- realizarea expoziŃiei de documente literar-istorice şi plastice „Imaginea lui Ştefan cel 

Mare în literatură şi artă”; 
- lansări ale publicaŃiilor apărute la Editura Alfa (revista Şcoala modernă, auxiliare 

didactice, Catalogul programelor de formare continuă organizate de CCD NeamŃ, 
reviste şcolare); 

- vernisajul expoziŃiei de origami şi colaje „Fantezii colorate”. 
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b) activităŃi desfăşurate în cluburi/cenacluri/coruri/alte formaŃii: 

- realizarea activităŃilor de animaŃie în C. D. I.-urile din judeŃ: „Teatrul de hârtie”; 
vizionarea filmului documentar Stella 

 
8. Parteneriate (activităŃi, proiecte, burse internaŃionale)  

 
Parteneri Denumirea  

programului Din Ńară Interna-
Ńionali 

Forma de finalizare 

„Festivalul 
NaŃional al 
Şanselor Tale”, 
7 – 13 .12.2009 

-ISJ NeamŃ  
-Camera de comerŃ şi 
industrie NeamŃ 
-Consiliul Local Piatra-NeamŃ 
-C.Ş.E.I. „Al. Roşca” Piatra-
NeamŃ 
-Liceul de Artă „V. Brauner” 
Piatra-NeamŃ 
-Palatul Copiilor Piatra-NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII nr.2 
Săvineşti 
-Şcoala cu clasele I-VIII nr.10 
Piatra-NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 
Piatra-NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 
Piatra-NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII Cut-
Dumbrava-Roşie 

 - Promovarea învăŃării pe tot 
parcursul vieŃii şi consolidarea 
rolului instituŃiilor şi unităŃilor de 
învăŃământ ca centre de 
resurse educaŃionale la nivelul 
comunităŃii; 
- program special de 
consultanŃă, expoziŃie de 
proiecte dezvoltate/produse 
ale proiectelor, vizionare de 
filme educaŃionale, dezbatere, 
masă rotundă; 
- Raport de evaluarea 
activităŃilor şi analiza SWOT 
 

„Muguri de 
gânduri” – 
Concurs naŃional 
de reviste 
şcolare pentru 
învăŃământul 
primar şi 
preşcolar 

- ISJ NeamŃ 
- Biblioteca „G. T. Kirileanu” 
NeamŃ 
- Şcoala cu clasele I - VIII,  
Dragomireşti 
- Liceul Comercial „Spiru 
Haret” 

 - elaborarea unei reviste 
pentru semestrul I; 
- elaborarea unei reviste 
pentru semestrul al II-lea 
 

„Zbor spre 
înălŃimi– 
EducaŃia şi 
educatorul” – 
simpozion 
interjudeŃean 

- ISJ NeamŃ 
- S.A.M. Vânători - NeamŃ 
- Primăria Vânători - NeamŃ 
- Parcul Natural Vânători - 
NeamŃ 
- Şcoala cu clasele I-VIII 
Cristian - Sibiu 

 - prezentarea acŃiunilor 
desfăşurate în revista şcolii 
S.A.M. Vânători - NeamŃ şi în 
alte publicaŃii de specialitate; 
- realizarea unei broşuri cu  
ISBN; 
- realizarea unui PPT cu activi-
tăŃile desfăşurate 
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,,Nichita 
Stănescu” – 
medalion literar 

- Grup Şcolar Economic - 
Administrativ Piatra-NeamŃ 

 - expoziŃie de carte; 
- panou omagial 
 
 

„Trăirea profesiei 
şi activitatea 
bibliotecarilor 
şcolari” 

-ISJ Iaşi 
-Liceul Teoretic „D. Cantemir, 
Iaşi 
-ISJ NeamŃ 
-Colegiul NaŃional „Petru 
Rareş, Piatra-NeamŃ 

 - realizarea unui schimb de 
experienŃă între bibliotecarii 
şcolari din judeŃul Iaşi şi 
bibliotecarii şcolari din judeŃul 
NeamŃ; 
- seminar de dezbateri 

„Artă şi 
imaginaŃie” – 
concurs naŃional 

-ISJ NeamŃ 
-Muzeul de ştiinŃe naturale - 
Piatra-NeamŃ 
-Şcoala Nr. 1 Răuceşti 

 - organizarea de expoziŃii la 
CCD NeamŃ; 
- organizarea de expoziŃii la 
Muzeul de ştiinŃe naturale - 
Piatra-NeamŃ; 

„Creangă şi satul 
cu poveşti” – 
concurs naŃional 
cultural - artistic 

-ISJ NeamŃ 
-Complexul Muzeal JudeŃean 
NeamŃ 
-Casa memorială „Ion 
Creangă”, Humuleşti 
-Primăria comunei Răuceşti 
-FundaŃia „Ion Creangă”, Tg. 
NeamŃ 
-S.A.M. Oglinzi 

 - concurs de proiecte 
educaŃionale; 
- concurs de prezentări power-
point; 
- concurs de creaŃie literară; 
- concurs de desene/colaje 
inspirate din opera lui 
Creangă; 
- concurs de scenete / 
monologuri inspirate din opera 
marelui scriitor 

„EducaŃia 
multiculturală şi 
dimensiunea 
transdisciplinară 
prin elemente de 
heraldică” – 
concurs 
internaŃional 

 -Şcoala „Daniela Cuciuc”, 
Piatra-NeamŃ 
 

Şcoala 
Medie 
nr. 35, 
Chişi-
nău 

- realizarea unui Catalog cu 
elemente de heraldică la 
nivelul celor două Ńări şi 
judeŃul/raionul din care provin 
 
 

Concurs naŃional 
de activităŃi 
prezentate în 
Power-Point, 
pentru 
învăŃământul 
primar şi 
preşcolar, ediŃia I  

-ISJ NeamŃ 
-Biblioteca „G. T. Kirileanu”, 
NeamŃ 
 -Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 
3, Piatra-NeamŃ 
-GrădiniŃa „Cristos Rege”, 
Piatra-NeamŃ 
 

 - elaborarea unei reviste pe 
semestrul I cu tema „Moş 
Nicolae”; 
- elaborarea unei reviste pe 
semestrul  al II-lea cu tema 
„De ce vine iepuraşul ?” 

„FrumuseŃile 
toamnei” – 
concurs naŃional 

-ISJ NeamŃ 
-Biblioteca „G. T. Kirileanu”, 
NeamŃ 

 - realizarea unei expoziŃii cu 
lucrările elevilor 
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de creaŃie 
plastică 

Şcoala cu clasele I-VIII, 
Dochia 
-Revista DOXI 

 „Grai şi dans 
popular – Izvor 
de comori 
strămoşeşti pe 
Valea Siretului” – 
concurs judeŃean 

-Şcoala cu clasele                 
I-VIII, Tămăşeni 

 - realizarea unei expoziŃii cu 
lucrările elevilor 

 
 

 

„Comoara de 
lângă noi – Datini 
şi obiceiuri de 
iarnă” – 
simpozion 
judeŃean 

-ISJ NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII 
Stînca - Pipirig 

 - realizarea unui CD cu 
aspecte din timpul derulării 
activităŃilor; 
- realizarea unui album cu 
fotografii; 
- diseminare în ziare locale şi 
revista şcolii -  „MlădiŃe” 

„Culoarea 
poeziei 
eminesciene” – 
concurs naŃional 
omagial, ediŃia I 

-ISJ NeamŃ 
-Biblioteca „G. T. Kirileanu”, 
NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII, 
Girov 
-Primăria comunei Girov 

 - realizarea expoziŃiei - concurs 
de desene pe hârtie, tehnică la 
alegere, cu inspiraŃie din 
tematica eminesciană; 
- realizarea expoziŃiei - concurs 
de colaje pe teme inspirate din 
poeziile marelui poet; 
- realizarea expoziŃiei - concurs 
de fotografii inspirate din 
natură  
 

„ToleranŃa în 
familie, în şcoală, 
în comunitate” – 
proiect 
educaŃional în 
parteneriat 

-Şcoala cu clasele I-VIII 
Dumbrava-Roşie, structura 
Cut 

 - realizarea unui dialog 
interactiv între părinŃi - elevi – 
profesori 
 

Protocol de 
colaborare 

 -Centrul 
de 
Informa-
re şi 
Orienta-
re 
Profe-
sională 
– Chişi-
nău 

- organizarea de activităŃi de 
formare continuă a cadrelor 
didactice în domeniul consilierii 
şi orientării în carieră a elevilor 

„Unirea 
Principatelor 

-ISJ NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII Girov 

 - realizarea expoziŃiei - concurs 
de desene pe hârtie, cu 
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Române” – 
concurs naŃional 

tematica dată -  tehnică la 
alegere;  
- realizarea expoziŃiei - concurs 
de colaje şi fotografii cu 
tematica dată -  tehnică la 
alegere;   
- susŃinerea de referate despre 
„Unirea Principatelor Române” 

Eveniment 
Happy Opened 
Universal Space 
of Education 

- Colegiul Tehnic „Gheorghe 
Cartianu”, Piatra-NeamŃ 
 

 - realizarea de stagii de 
formare 
 

„Copilul în lumea 
cuvintelor” – 
concurs 
internaŃional 

-ISJ NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 
Răuceşti 

 - redactarea de texte literare 
pe diferite teme 

 

„Otilia Cazimir – 
poeta sufletelor 
simple” 

-ISJ NeamŃ 
-Primăria comunei Horia – 
NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII Otilia 
Cazimir, Cotu-Vameş 

 - valorificarea potenŃialului 
educativ al creaŃiei Otiliei 
Cazimir în rândul elevilor şi al 
cadrelor didactice 

 
„Copiii educaŃi 
astăzi, cetăŃeni 
responsabili 
mâine” – 
simpozion 
judeŃean cu 
participare 
naŃională, ediŃia I 

-ISJ NeamŃ 
-S.A.M. Petricani 

 - publicarea unui volum de 
referate şi lucrări participante 
la simpozion prin Editura ALFA 
a CCD NeamŃ 

„Rolul 
calculatorului în 
instruirea şi 
educarea copiilor 
din învăŃământul 
primar” – 
simpozion 
judeŃean 
 

-IŞJ NeamŃ 
-Şcoala Timişeşti, NeamŃ 

 - realizarea unei colecŃii de 
lucrări în format electronic 

„Ce am citit în 
vacanŃă?” 

-Liceul Comercial „Spiru 
Haret” 

 - realizarea expoziŃiei tematice 
„Poveştile fraŃilor Grimm” 

„SupravieŃuitori ai 
Holocaustului au 
povestit …” 

-Liceul Comercial „Spiru 
Haret” 
-C.J.R.A.E. NeamŃ 

 - realizarea expoziŃiei tematice 
„SupravieŃuitori ai 
Holocaustului au povestit …” 

 
„Scriitori nemŃeni: -Şcoala cu clasele I-VIII,  - realizarea expoziŃiei tematice 
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Dumitru Almaş” Gîrcina „Scriitori nemŃeni: Dumitru 
Almaş”; 
- prezentarea scenetei „Băiatul 
care a vorbit cu Vodă” 

„O carte în Ńara 
piticilor” 

-Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2, 
Piatra-NeamŃ 
 

 - realizarea expoziŃiei tematice 
„O carte în Ńara piticilor”; 
- prezentarea scenetei 
„Călătoria în Liliput” 

„De la idee la 
carte – 85 de ani 
de la naşterea 
poetei Nina 
Cassian” 

-Şcoala cu clasele I-VIII 
Daniela Cuciuc, Piatra-NeamŃ 
-GrădiniŃa „Floare de colŃ”, 
Piatra-NeamŃ 

 - realizarea mapei „Cartea şi 
meseriile ei”; 
- realizarea unei cărŃi 

„Doi mari 
povestitori ai 
lumii H. C. 
Andersen - Ion 
Creangă” 

-Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1, 
Piatra-NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1, 
Piatra Şoimului 

 - concurs tematic; 
- expoziŃie de carte; 
-expoziŃie cu ilustraŃiile elevilor 

„Petre Ispirescu 
şi basmul 
românesc 
nemuritor” 

-Şcoala cu clasele I-VIII 
„Daniela Cuciuc”, Piatra-
NeamŃ 
 

 - masă rotundă; 
- expoziŃie de carte; 
-expoziŃie cu ilustraŃiile elevilor 

„În vizită la … 
Caragiale” 

 -Şcoala cu clasele I-VIII 
„Elena Cuza”, Piatra-NeamŃ 
 

 - expoziŃie de desene; 
- recital de poezie; 
- dramatizare 

„Sărbătoarea 
Paştelui în 
sufletul meu” 

-MECTS 
- IŞJ NeamŃ 
-Complexul Muzeal JudeŃean 
NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII 
Girov, structura Căciuleşti 

 -expoziŃie de compoziŃii 
plastice, colaje, fotografii 
- compoziŃii literare cu titlul 
„Povestea iepuraşului de Paşti” 
-prezentări PPT ca suport 
pentru lecŃiile care au ca temă 
Sărbătoarea Învierii Domnului 
Nostru Iisus Hristos 

„TinereŃe fără 
bătrâneŃe” 

- AsociaŃia Pedagogică 
„Educatoarea” 
- Teatrul Tineretului din 
Piatra-NeamŃ 

 -Festivalul NaŃional de Teatru 
al Copiilor 

Să descoperim 
poezia cu Otilia 
Cazimir  

GrădiniŃa nr. 5, Piatra NeamŃ 
 

 - recital de poezie 
- realizarea unei cărŃi 

„Constantin 
Brâncuşi - poezia 
Timpului” 

-Colegiul  NaŃional „Calistrat 
Hogaş” 

 susŃinerea de referate despre 
Constantin Brâncuşi, expoziŃie 
cu albume de artă şi desene 
ale elevilor panou omagial, 
videoproiecŃie 
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„Grigore 
Alexandrescu şi 
fabula 
românească” 

-Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 
Piatra-NeamŃ 
 

 - expoziŃie de carte; 
- dezbatere 
- dramatizare, recital de poezie 

“Ion Creangă - 
simbolul 
copilăriei”  

Şcoala nr. 5 Piatra NeamŃ 
 

  - dramatizare, - promovarea  
site-ului 
www.dreptlapoveste.ccdneamt
.ro   

“ABC-ul poeziei- 
Elena Farago”  

GrădiniŃa nr.8 Piatra NeamŃ 
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8, 
Piatra NeamŃ 
 

 - recital de poezie 
- descoperirea drumului cărŃii 
- realizarea unei cărŃi 

“Să-l descoperim 
pe Nichita 
Stănescu”  

Grup Şcolar Economic 
Administrativ 
Biblioteca  JudeŃeană „G.T. 
Kirileanu” NeamŃ 

 - expoziŃie de carte, panou 
omagial, 
- recital de poezie 

“În  aşteptarea 
sărbătorilor 
pascale” 

CSEI „Alexandru Roşca” 
Piatra NeamŃ 
 

 - ExpoziŃie  cu lucrările elevilor 

2 aprilie – „Ziua 
internaŃională a 
cărŃii pentru copii 
şi tineret”   

Şcoala Dumbrava Roşie 
 

 - dramatizare, recital de poezie 

“23 aprilie – Ziua 
bibliotecarului din 
România” 

Colegiul NaŃional de 
Informatică Piatra NeamŃ 

 - Sesiune de informare şi 
schimb de experienŃă 

“Cartea  cu 
jucării – 130 de 
ani de la 
naşterea  lui 
Tudor Arghezi” 

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11, 
Piatra NeamŃ 

 - recital de poezie, expoziŃie de 
carte tematică 
- ExpoziŃie cu desenele 
tematice ale elevilor  

“Dulcea copilărie” CSEI „Alexandru Roşca” 
Piatra NeamŃ 

 -petrecerea timpului liber  

„Micii creştini” -Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 
Bicaz 
 

 - concurs judeŃean de educaŃie 
religioasă 

„ACT-ART- 
CTMCR” 

-Colegiul Tehnic „Miron 
Costin” Roman 

 - concurs de creaŃie şi 
interpretare dramatică 

„Mărgăritărele 
pentru suflet”- 
ediŃia a II-a 

- Liceul Teoretic „Vasile 
Alecsandri” Săbăoani 

 - concurs naŃional de creaŃii 
literare şi plastice; 
- redactarea revistei concur-
sului 

„Pentru 
sănătatea 

-MECTS 
- ISJ NeamŃ 

 - concurs naŃional de creaŃii 
literare şi plastice, rebusuri pe 
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Pământului” -AgenŃia pentru ProtecŃia 
Mediului NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII 
Girov, structura Gura Văii 
-Primăria comunei Girov 

teme ecologice, obiecte 
realizate din deşeuri, colaje 
care să redea acŃiuni ale 
copiilor în direcŃia protejării 
mediului înconjurător, pentru 
salvarea vieŃii pe Terra 

„Culoare din 
Lumina Învierii” 

-MECTS 
- ISJ NeamŃ 
-Liceul de Artă „Victor 
Brauner” 
-GrădiniŃa nr. 2, comuna 
GrinŃieş 
- SAM comuna GrinŃieş 

 - concurs naŃional de creaŃii 
plastice, colaje, felicitări 

„Copilărie - 
Leagăn fericit” 

- ISJ NeamŃ 
 -Şcoala cu clasele I-VIII 
Poiana Vorona 
-Şcoala cu clasele I-VIII Girov 
-Şcoala cu clasele I-VIII 
Stânca-Pipirig 

 -concurs de creaŃii plastice, 
colaje, formaŃii şi interpreŃi 

„Supereroii la 
Şcoala celor 3 
<<R>> salvează 
Pământul”  

- ISJ NeamŃ 
- Biblioteca „G. T. Kirileanu”, 
NeamŃ 
- DirecŃia de Tineret şi Sport 
NeamŃ 
- SC Brantner – Servicii 
ecologice, Piatra-NeamŃ 

 -concurs „Gardienii Mediului”; 
-activităŃi practice de 
ecologizare şi igienizare; 
-activitate de plantare de puieŃi 
şi împădurire; 
-activitate publică „Marşul 
copacilor”; 
- activitate practică de realizare 
obiecte/costume/jucării din 
deşeuri de plastic/hârtie etc. 

„Promisiune 
către Pământ” 

-MECTS 
- ISJ NeamŃ 
-SAM Adjudeni 
-SAM I. Creangă 
-Şcoala cu clasele I-VIII 
Icuşeşti, structura Bătrâneşti 
- Şcoala cu clasele I-VIII 
GâdinŃi 
- Şcoala cu clasele I-VIII 
Rotunda 

 - expoziŃie de portofolii de 
proiect, afişe, fotografii, 
desene, poezii, diplome 

„Vatra sufletului 
românesc” 

-MECTS 
- IŞJ NeamŃ 
- Şcoala cu clasele I-VIII, 
Gîrcina 

 - concurs judeŃean de creaŃii 
literare şi plastice 

„Calistrat Hogaş” -MECTS 
- IŞJ NeamŃ 

 - concurs naŃional de creaŃii 
plastice şi literare, traduceri, 
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- Colegiul NaŃional „Calistrat 
Hogaş” 

fotografie 

„Picături de 
veselie” 

- ISJ NeamŃ 
 -Biblioteca Municipală 
„George Radu Melidon” 
Roman 
-LPS Roman 

 -concurs judeŃean de creaŃii 
literare pe tema „Copilul şi 
copilăria” 

„Dezvoltarea 
profesională” 

-Colegiul  Tehnic „Miron 
Costin” Roman 

 -activităŃi de formare continuă 
pentru personalul didactic şi 
nedidactic din instituŃia şcolară 

„Un mediu 
sănătos începe 
cu tine” 

-MECTS 
- ISJ NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII Girov 
-AgenŃia pentru ProtecŃia 
Mediului NeamŃ 
-Primăria Girov 

 -concurs naŃional de creaŃii 
literare şi plastice, afişe, 
fotografii 
 

„InstituŃii de 
învăŃământ” 

-FundaŃia „Lumina”  -activităŃi academice, ştiinŃifice, 
de formare şi perfecŃionare a 
cadrelor didactice din 
învăŃământul preuniversitar 
 

„SiguranŃa ta 
contează” 

-SAM Petricani, structura 
Boiştea 
 

 -realizare simpozion judeŃean 

Săptămâna 
EducaŃiei 
Globale - „Hrană 
pentru toŃi” 

- „Stil de viaŃă 
sănătos”-  

Proiect tehnico-
ŞtiinŃific  

 

-ISJ;  
-Şcoala postliceală sanitară; 
- S.C. Simconsult SRL; 
-DirecŃia Sanitar Veterinară şi 
pentru SiguranŃa Alimentelor 
NeamŃ    
-Oficiul JudeŃean pentru 
ProtecŃia Consumatorilor 
(OPC) NeamŃ 
-Centrul JudeŃean de Resurse 
şi AsistenŃă EducaŃională 
(CJRAE) NeamŃ  
-Centrul Şcolar pentru 
EducaŃie Incluzivă „Alexandru 
Roşca" Piatra NeamŃ 
-Colegiul Tehnic "Gheorghe 
Cartianu" Piatra NeamŃ  
-Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 
Piatra NeamŃ 
-Şcoala cu clasele I-VIII      
Nr. 10 Piatra-NeamŃ  

 Campania de Informare - 
Educare – Comunicare (I-E-C) 
s-a finalizat cu înfiinŃarea site-
ului 
http://www.ccdneamt.ro/Stildev
iatasanatos/index.html 
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-GrădiniŃa cu Program 
Prelungit „Veronica Filip” 
Piatra NeamŃ   
-GrădiniŃa cu Program 
Prelungit Nr. 9 Piatra NeamŃ 

 „Daruri din 
suflet” 
 

Centrul Şcolar pentru 
EducaŃie Incluzivă "Alexandru 
Roşca" Piatra NeamŃ 

 Oferirea de cadouri, cu ocazia 
sărbătorilor din an, unor copii 
nevoiaşi 
(În derulare) 

Proiectul 
Grundtvig – Adult 
Learning In 
Cultural events 

Colegiul Tehnic „Gheorghe 
Cartianu”, Piatra NeamŃ 

 Diseminarea bunelor practici 
utilizate în activitatea de 
formare: expoziŃie de produse 
artizanale. 
 (În derulare) 

”Profesionalizare
a carierei 
didactice – noi 
competenŃe 
pentru actori ai 
schimbărilor în 
educaŃie din 
judeŃele Harghita 
şi NeamŃ” 

I.S.J. Harghita; 
I.S.J. NeamŃ; 
C.C.D. Harghita; 
Universitatea “Transilvania”, 
Braşov 

 - activităŃi de formare continuă 
pentru personalul didactic 
participant la proiect 

„Şanse egale 
pentru viitor – 
centru comunitar 
de consiliere şi 
formare” 

- SAM Rediu 
 -CSEI Tg. NeamŃ 
-Primăria comunei Rediu 
 

 -activităŃi de formare continuă 
pentru personalul didactic 
participant la proiect 

„Profesionalism 
la toate nivelele 
învăŃământului 
preuniversitar” 

-ISJ NeamŃ 
-ISJ Harghita 
-CCD Harghita 

 - participarea personalului din 
instituŃiile şcolare ale judeŃului 
la cursuri de formare 

 
Total programe: 
63 

   

 
9.  Marketing educaŃional (publicitate/diseminare) 
a)  ActivităŃi de mediatizare şi promovare a ofertei de programe: 

 prezentarea pe site-ul propriu www.ccdneamt.ro a realizărilor C.C.D. NeamŃ şi a 
proiectelor de viitor ale instituŃiei şi mediatizarea acestora în mass-media locală; 

 lansarea ofertei de programe în cadrul “Săptămânii porŃilor deschise” (realizarea 
materialelor informative: invitaŃii, afişe, comunicate de presă); 

 promovarea ofertei de programe prin consultaŃii individuale şi de grup, în cadrul 
şedinŃei cu directorii, a consiliilor de administraŃie, a cercurilor pedagogice, prin 
intermediul notelor telefonice, e-mail-urilor sau faxurilor, postarea pe site-ul C.C.D. 
NeamŃ etc. 



CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ 
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 scrisori de intenŃie, rapoarte de activitate, broşuri, afişe, pliante etc. 
 

b)  Materiale informative şi activităŃi realizate pentru promovarea imaginii instituŃiei: 
 publicitate prin deplasarea în zone defavorizate ale judeŃului şi contactarea directă a 

cadrelor didactice interesate de formare profesională continuă; 
 elaborare de materiale: pliante, afişe, calendare, agende, bannere, cărŃi de vizită, 

mape; 
 reactualizarea informaŃiilor  pe  site-ul C.C.D. NeamŃ; 
 comunicate de presă; 
 editarea revistei proprii, Şcoala modernă; 
 participarea la seminarii, simpozioane, târguri şi expoziŃii de carte proprii sau 

organizate de alte instituŃii (şcoli, C.C.D.-uri, I.S.J.); 
 prezentări PowerPoint, filme de prezentare a activităŃilor C.C.D. NeamŃ, în cadrul 

“Săptămânii porŃilor deschise”, simpozion Şcoala modernă 
 prezentarea lucrărilor elaborate şi editate de C.C.D. (Catalogul programelor de 

formare, revista Şcoala modernă) în cadrul diferitelor manifestări cu caracter didactic 
şi ştiinŃific, atât la sediul central, cât şi în filialele C.C.D. NeamŃ; 

 
DIRECTOR C.C.D. NEAMł, 

prof. Mihaela Sofronia 
 
 


