
COLEGIUL NATIONAL 

“GHEORGHE ASACHI”

PIATRA NEAMT

Str. Audia, Nr. 3 (cartier Dărmănesti)

Tel./Fax: 0233 223469

Email: gheorgheasachi@gmail.com



SCURT ISTORIC

► Unitatea scolară  C.N. „Gh. 
Asachi”, Piatra-Neamț a fost 
înfiintată în anul 1912, cu 
denumirea Scoala Normală de 
Învătători,  ulterior - Scoala 
Pedagogică de Educatoare. De-
a lungul timpului,  învătământul 
pedagogic pietrean s-a afirmat 
atat prin profesorii săi care au 
devenit savanti sau cadre 
universitare de prestigiu: Th. 
Naum (latinist), C. Sudeteanu 
(sociolog), I. Didilescu (logician), 
V. Postolică (matematician) cât 
şi prin absolventii săi: Nicu Ene 
(pictor), Gh. Plesca (geograf), D. 
Braharu si Gh. Platon (istorici), 
M. Avadanei (pedagog).

► Datorită rezultatelor foarte 
bune, obtinute de-a lungul 
anilor scolari la examenele 
nationale si la admiterea în 
învățământul superior, a 
implicarii cadrelor didactice 
in diverse proiecte /
parteneriate educationale, 
unitatea primeste, la 
1 septembrie 2010, 
statutul de 

► colegiu national



OFERTA EDUCATIONALA 
2011 - 2012

►Filieră vocatională

profil pedagogic

► 2 clase specializarea 
Invatatori – educatoare (60 
locuri)



OFERTA EDUCATIONALA 
2011 - 2012

►Filieră teoretică

profil uman:

► 1 clasă specializarea Filologie (30 locuri)

► 1 clasă specializarea Stiinte sociale (30 

locuri)

profil real

►1 clasă specializarea Stiinte ale naturii (30 

locuri)



OFERTA EDUCATIONALA 
2011 - 2012

►Probele de aptitudini pentru admiterea 
la profilul pedagogic

►Inscrierea:  27 – 30 mai 2011

►Probe de aptitudini muzicale şi 
artistice –1 iunie

►Proba de investigare a capacitătii 
motrice si Interviu - 2 iunie



BAZA MATERIALA

► Baza materiala a C.N. “Gh.Asachi” 
cuprinde:  3 laboratoare ( fizica, 
chimie, biologie ), 2 laboratoare de 
informatica ( 50 de calculatoare ), 
cabinet de istorie, geografie, socio-
umane, limba franceza, limba si 
literatura romana, matematica, 
religie, educatie plastica, educatie 
muzicala, internet wireless, 1 sala 
multimedia – echipamente audio-
vizuale ( videoproiector, tv, sisteme 
audio ) – 6 videoproiectoare, 1 
retroproiector, sala de sport 
moderna, biblioteca cu un bogat 
fond de carte – 18556 volume , 
internat si cantina proprie – 120 de 
locuri, cabinet de Psihopedagogie si 
Orientare  / logopedie, centru de 
informare si documentare.



LABORATOR INFORMATICA



LABORATOR CHIMIE



CABINET LIMBI MODERNE



CABINET ISTORIE



GRADINITA DE APLICATIE

► De asemenea, elevii de la 

specializarea 

Învătători/Educatoare au 

posibilitatea de a-si 

efectua practica 

pedagogică la Grădinita de 

Aplicatii unde vor 

beneficia, în vederea 

viitoarei profesii, nu numai 

de  experienta cadrelor 

didactice, ci si de o bază 

materială  bogată.



GRADINITA DE APLICATIE



PROFESORII

► La C.N.”Gh.Asachi” predau peste 50 de cadre 
didactice, dintre care 75% sunt cu gradul I, 10 
profesori au masteratul si unul, doctoratul. 
Pregatiti de o echipa de dascali devotati profesiei, 
elevii din aceasta unitate au obtinut rezultate 
foarte bune la olimpiade si concursuri scolare.
Acestea  demonstreaza reala vocatie de pedagogi 
a celor care ii coordoneaza, existenta unui climat 
favorabil desfasurarii activitatilor educative, 
interesul elevilor pentru studiu si performanta, 
perseverenta si spiritul de competitie.



PROFESORII



PROFESORII



PROFESORII



PROFESORII



PROFESORII



PROFESORII

►In C.N.”Gh.Asachi”  isi desfasoara 
activitatea de indrumare si control la nivelul 
ISJ Neamt  aproape intregul corp profesoral, 
repartizat astfel : 16 profesori metodisti;  
formatori judeteni si nationali; indrumatori 
in practica studentilor si a elevilor; 8 
responsabili de comisii metodice;  5 
responsabili de cerc pedagogic.



ACTIVITATI EXTRACURRICULARE



ZIUA COLEGIULUI 2010









BALUL BOBOCILOR 2010





ZIUA EUROPEI - MAI 2011









PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI







SARBATORILE DE IARNA 2010









FORMATIA DE TEATRU











ZIUA MONDIALA A EDUCATIEI



MAREA UNIRE







ACTIVITATI EXTRASCOLARE

►Elevii şi cadrele didactice de la CNGA 
sunt preocupate pentru desfăsurarea 
unor activităti ce pot veni în sprijinul 
comunitătii, peste 100 dintre ei fiind 
membri activi sau voluntari ai ONG 
„Salvati copiii” sau ARAS implicîndu-se 
în numeroase proiecte de sprijirire a 
persoanelor provenite din medii 
defavorizate.


