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PLAN DE MARKETING - AN ȘCOLAR 2013-2014 

MOTTO: Educația nu este o pregătire pentru viață ; educația este însăși viața."  

John Dewey   

A. CINE SUNTEM? 

1. Istoric și identitate 

 Colegiul Naţional „Gh. Asachi” a fost înfiinţat in anul 1912, fiind a patra şcoală normală 

din Moldova.  

 Cu o tradiție de formare valoroasă, Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” este o școală 

primitoare, deschisă nevoilor elevilor și comunității, un loc în care toți membrii instituției 

alcătuiesc o mare familie specializată în educație și formare. Cei care ne trec pragul pentru 

prima dată observă imediat spiritul de echipă ce ne caracterizează și seriozitatea pe care o 

manifestăm în îndeplinirea responsabilităților ce ne revin.  

 Datorită rezultatelor obținute de către elevi și profesori și dotării de excepție, din 1 

septembrie 2010 școala a primit titulatura de Colegiu Naţional.  

 Cultura organizaţională a Colegiului Naţional ”Gheorghe Asachi” are la bază 

următoarele principii:  

 •  Promovarea educaţiei centrate pe elev.  

 •  Asigurarea unor şanse egale de educaţie pentru toţi elevii  

 •  Încurajarea descentralizării, a puterii decizionale şi a practicilor democratice la 

nivelul instituţiilor de învăţământ     

 •  Implicarea comunităţii în viaţa şcolară  

 • Transformarea actului educațional într-o experiență autentică de viață, care 

pregătește pentru viață 

2. MISIUNE – VIZIUNE - VALORI 



 

 

Misiunea CNGA    este de a crea un mediu educațional stimulativ, caracterizat prin 

profesionalism, echitate, integrare, eficiență, deschidere către nou și progres, un mediu în 

care fiecare să se simtă valorizat, astfel încât să contribuie atât la dezvoltarea sa personală, la 

dezvoltarea celorlalți, cât și a organizației în asamblu. 

În viziunea noastră, Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” va asigura servicii 

educaționale profesioniste, inovatoare și echitabile, în strânsă legătură cu  nevoile vieții, iar 

școala va deveni un loc  în care tinerii învață să  învețe, își formează caracterul și își găsesc 

vocația, astfel încât să se manifeste ca personalități active și creatoare, atât la nivel individual, 

cât și social. 

    

Întregul proces de instrucţie şi educaţie al liceului nostru va fi centrat pe un set de 

valori care să definească profilul moral şi acţional al absolvenţilor nostri. 

 

 Valori promovate în Colegiul Național ”Gheorghe Asachi”Piatra Neamț:  

Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate. 
Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă. 
Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi, a te implica în 
proiecte de echipă, conștientizându-ți locul și rolul în cadrul acesteia.. 
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în 
ultimul rând, faţă de propria persoană.  
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea 
răspunderii pentru propriile acţiuni. 
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un 
comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 
Inovaţie – a fi pro-activ, a identifica situațiile problematice şi a concepe strategii personalizate de 
abordare şi soluţionare a acestora. 
Implicare – a asigura realizarea proiectelor prin cointeresarea tuturor membrilor organizaţiei 
şcolare. 
Excelenţă – a obține cel mai înalt nivel de eficiență prin profesionalism, responsabilitate și conduită 
profesională bazată pe standarde morale autentice. 
 
 
 
 
 

3. Diagnoza internă 

 



 

 

Puncte tari 

 →număr mare de cadre didactice titulare cu gradul I şi II și un profesor doctor; 

 →un număr mare de profesori au finalizat cursuri masterale sau urmează cursuri 

postuniversitare; 

 →media de vârstă este de 40 de ani - vârsta propice afirmării profesionale depline; 

 →un foarte bun grup de profesori metodisti la diferite specialităţi, autori de metodici 

ale disciplinelor de învăţământ, materiale didactice auxiliare, cărţi şi studii de specialitate; 

 →o foarte bună pregătire psihopedagogică a educatoarelor şi a profesorilor metodişti; 

 →o bună cultură organizaţională caracterizată prin păstrarea unor tradiţii specifice: 

întâlnirile de promoţie, balul bobocilor, Ziua Şcolii, trupa de majorete, trupa de teatru, 

formația de dansuri populare etc.;  

 →integrarea cu succes a absolvenţilor în societate şi la locul de muncă;  

 →cadre didactice perfecţionate prin stagiile de formare în problematica reformei: 

abilitare curriculară, evaluare, inteligenţe multiple, negocierea conflictelor; 

 →existenţa, la nivelul  judeţului Neamț, a formatorilor naţionali şi regionali de 

profesori, directori, inspectori şi a metodiştilor pe specialităţi; 

 →cadre didactice formate prin programe naţionale şi europene; 

 →încadrarea la nivelul peste media pe ţară în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la 

examenul naţional de bacalaureat; 

 →preocuparea permanentă pentru creşterea calităţii mediului educaţional, sub aspect 

estetic şi al valorilor expresive şi instrumentale afişate; 

 →atitudine pozitivă a cadrului didactic faţă de  elev şi procesul de învăţământ; 

 →colaborare cu mass-media; 

 →existenţa bibliotecii şcolare cu o bogată ofertă de literatură pedagogică şi metodică 

de actualitate;  

 →existenţa cabinetelor de informatică; 

 →preocuparea conducerii instituţiei şcolare pentru dezvoltarea bazei materiale; 

 →exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor, în pregătirea 

suplimentară a elevilor etc. 

Puncte slabe  



 

 

 →insuficienta dotare tehnică a unor săli de clasă; 

 →implicare redusă a unor cadre didactice în organizarea activităţilor extraşcolare şi în 

actul decizional şi educaţional; 

 →flux informaţional discontinuu şi distorsionat; 

 →activitatea deficitară a serviciului administrativ ; 

 →lipsa de interes manifestată de unele cadre didactice pentru propria formare 

profesională şi/sau managerială; 

 →slaba motivaţie financiară a cadrelor didactice; 

 →dezinteresul manifestat de unele cadrele didactice pentru dezvoltarea unităţii 

şcolare; 

B. CU CINE / CE NE CONFRUNTĂM - DESCRIEREA SITUAŢIEI EXTERNE A ȘCOLII 

1. Diagnoza mediului extern 

Oportunităţi  

 →înființarea și autorizarea de către MECTS a noilor specializări din cadrul profilului 

pedagogic: educator-puericultor și instructor de activități extrașcolare; 

 →deschidere faţă de învățământul și comunitatea europeană; 

 →existenţa programului de guvernare care prevede dotarea cu calculatoare, material 

didactic şi  cursuri de perfecţionare permanentă etc.; 

 →deschiderea elevilor către operarea pe calculator;   

 →existenţa multiplelor posibilităţi de informare (Internet) şi de formare a cadrelor 

didactice (programe naţionale, europene, internaţionale); 

 →încheierea contractelor-cadru de colaborare între primarii şi unitate scolara; 

 →disponibilitate / deschiderea  Consiliului Local faţă de problematica şcolii; 

 →noua structură a anului şcolar; 

 →reducerea numărului de ore din planul cadru pe niveluri de învăţământ; 

 →accentuarea rolului parteneriatului cultural în dezvoltarea unităţii şcolare. 

 →existenţa programelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării de formare a cadrelor 

didactice; 

  



 

 

  

 Ameninţări  

 →desființarea specializarii învățător- educatoare; 

 →lipsa unor prevederi specifice în legislaţia şcolară care să permită atenţionarea 

/sancţionarea cadrelor didactice dezinteresate faţă de propria dezvoltare profesională; 

 →posibilitatea creşterii riscului de abandon şcolar în condiţiile socio-politice actuale; 

 →scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a 

reţelei şcolare; 

 →insuficienţa fondurilor financiare alocate pentru  unitatea scolara de catre consiliul 

local; 

Caracteristici ale situației în regiune (situația locală, populația disponibilă) 

→populație școlară în scădere; 

→ nivel economic scăzut al regiunii, cu o rată crescută a șomajului 

→slaba implicare a părinților în educația adolescenților și preadolescenților, fiind 

frecvent întâlnită situația plecării acestora la muncă în străinătate 

2. Competitorii noștri 

 Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” se află în topul celor mai bune licee din Piatra 

Neamț și din județ. Dovezi în acest sens sunt rezultatele elevilor noștri la examenele de 

bacalaureat din ultimii patru ani și performanțele obținute la concursurile și activitățile 

extracurriculare. Acestea au făcut ca școala să se situeze pe locul 3 în topul liceelor nemțene 

în anul 2011. 

 Cei mai importanți competitori ai noștri sunt: 

 1. Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” 

 2. Colegiul Național de Informatică 

 3. Colegiul Național ”Petru Rareș” 

 Avantajele acestor școli țin atât de situarea lor în perimetrul orașului, cât și de 

imaginea pe care au știut să și-o formeze de-a lungul anilor. 

 Oferta de școlarizare a celor trei colegii se intersectează cu oferta noastră pe 

următoarele specializări: științe sociale și  filologie. 

 



 

 

C. CUI NE ADRESĂM? 

 Grupuri țintă 

Ținta principală: Elevii claselor a VIII-a din școlile gimnaziale ale județului Neamț, în special 

elevi din mediul rural și urban care au formată o imagine pozitivă despre meseria de dascăl și 

care prețuiesc munca acestuia. 

Ținte de acces la ținta principală: părinți, directori și profesori din școlile gimnaziale ale 

județului Neamț, elevii și profesorii actuali ai colegiului, cei care facilitează accesul elevilor de 

gimnaziu la oferta noastră de școlarizare, fiind în același timp agenți de consiliere și orientare 

școlară și profesională. 

D. CE OFERIM? 

1. Profilul educațional și didactic – Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” oferă elevilor 

oportunități de dezvoltare și afirmare personală printr-un proces de învățământ modern, 

construit în jurul nevoilor și posibilităților lor de formare, stimulând în același timp 

performanța și participarea la viața comunității. La finalizarea studiilor, elevii noștri obțin, în 

funcție de profilul și specializarea aleasă, diplomă de bacalaureat într-una dintre 

specializările științe ale naturii, științe sociale, filologie și învățător-educatoare, dar și 

certificat de competențe profesionale în calificarea învățător-educatoare.  

2. Tipuri de produse educaționale (caracteristici ale ofertei prezentate) →Servicii 

educaționale de bază printr-un proces de învățământ modern și performant 

→Servicii de consiliere psihopedagogică 

→Stagii de practică pedagogică efectuate în unități de învățământ antepreșcolar, preșcolar 

și primar, atât  în învățământul tradițional, cât și în alternativa educațională Step by Step, 

prin proiectele de parteneriat încheiate cu Școala cu clase I-VIII Nr. 5 din Piatra Neamț 

→Consiliere metodică și curriculară în predarea/învățarea disciplinelor de studiu specifice 

învățământului primar și programului de formare din învățământul preșcolar 

 

 

3. Modalități de plasare a elevilor pe piața muncii și/sau posibilitatea 

continuării traseului educațional 



 

 

După finalizarea specializărilor profilului pedagogic, absolvenții se pot angaja în cadrul 

instituțiilor de învățământ primar și preșcolar, în baza certificatului de competențe 

profesionale obținut. De asemenea, calitatea programului de pregătire parcurs la filiera 

teoretică – profil filologie, științe ale naturii și științe sociale, permite absolvenților să 

acceadă la învățământul universitar. Astfel, 91% dintre absolvenții noștri sunt studenți la 

diferite specializări din cadrul universităților de prestigiu din țară. 

4. Caracteristici ale personalului existent (pregătire, vârstă, motivație, 

atitudine) 

Toate cadrele didactice sunt calificate și  interesate de perfecționarea lor continuă. 

Astfel, din 42 de cadre didactice, 29 sunt cu gradul didactic I, un profesor cu doctorat, 5 cu 

gradul didactic II, 6 cu definitivat și un profesor debutant. Media de vârstă este de 40 de ani, 

ceea ce denotă un colectiv profesoral în plină manifestare a potențialului profesional. 

Relația dintre elevi și profesori este una de parteneriat, cadrele didactice personalizând 

demersul didactic prin raportare la nevoile, posibilitățile și cerințele elevilor.   

5. Tipuri de amenajări și facilități ale școlii (clădire, clase, inventar, alte 

facilități)  

Colegiul este situat în nord-estul reşedinţei de judeţ Piatra Neamţ şi  funcţionează în 

trei corpuri de clădire construite în 1964, 1967, respectiv 1970. Aici își desfăşoară  

activitatea 591 de elevi din învăţământul liceal şi 100 de preşcolari .  

Liceul beneficiază de internat cu 128 de locuri, cantină proprie şi o sală de sport 

modernă. Unitatea funcţionează într-un singur schimb, în programul 8.00-16.00.  

Activitatea didactică se desfășoară în laboratoare și cabinete, în cadrul acestora elevii 

beneficiind de materiale didactice adecvate și de condiții optime pentru învățare. 

Securitatea elevilor este asigurată prin sistemul electronic pe bază de cartelă prin care se 

realizează accesul în școală, prin sistemul de monitorizare video și prin organizarea serviciului 

pe școală realizat zilnic în echipe de elevi și profesori. 

Situarea școlii la ieșirea din oraș poate reprezenta pentru unii un dezavantaj din cauza 

distanței de parcurs de acasă la școală, mai ales în anotimpul rece, însă, din punctul nostru de 

vedere, ea reprezintă un mare avantaj deoarece elevii nu sunt tentați să plece de la cursuri 

neavând prea multe posibilități de a-și petrece timpul în diferite locații cu grad mare de 



 

 

atractivitate pentru vârsta lor (parcuri, baruri, internet-cafe, magazine etc.) , iar activitatea 

școlară se desfășoară într-un ambient liniștit și ferit de conflicte. 

6. Caracteristici ale costurilor serviciilor (contribuția  părinților, prețul 

altor servicii) 

Serviciile educaționale de bază nu implică nici un cost în învățământul obligatoriu, 

urmând ca în clasele IX-X părinții să suporte costul manualelor școlare și auxiliarelor. 

Prin regulamentul de ordine interioară, elevii au datoria de a cunoaște și purta ținuta 

obligatorie a școlii, aceasta procurându-se de către părinți în perioada vacanței de vară, pe 

cheltuiala lor. 

Pentru elevii din mediul rural sau din celelalte orașe ale județului, școala oferă cazare și 

masă în internatul propriu,pe baza unor tarife aprobate prin Consiliul de Administrație. În 

fiecare an, pentru un număr de elevi, se poate aproba scutirea de la plata hranei sau scutire 

integrală, în funcție de dificultățile financiare cu care se confruntă familiile elevilor. 

Prin comitetele de părinți, școala primește sponsorizarea unor activități extrașcolare 

pentru care nu sunt prevăzute sume în bugetul anual al școlii. Aceste sponsorizări sunt modice 

și sunt oferite în mod voluntar de către părinții elevilor. 

 

E. SĂ NE FACEM CUNOSCUȚI -OBIECTIVE ȘI STRATEGII 

1. Obiective urmărite în activitatea de marketing 

Problemă identificată: În cadrul târgurilor educaționale și din chestionarea elevilor 

admiși, am constatat că elevii claselor gimnaziale din județul Neamț cunosc școala 

noastră mai mult prin intermediul celor povestite de absolvenții noștri și foarte puțin 

sau deloc prin activități de promovare realizate de CNGA. De asemenea, de multe ori 

informațiile sunt distorsionate sau insuficiente și ajung târziu la grupul nostru țintă. 

 

Obiectiv general: îmbunătățirea și promovarea imaginii CNGA în cadrul comunității 

educaționale nemțene; 



 

 

Obiectiv specific: atragerea unui număr mai mare de elevi la specializările oferite 

de școala noastră, în vederea creșterii competiției și, implicit, a nivelului de pregătire 

al elevilor admiși la CNGA. 

 

2. Descrierea strategiei 

Strategii de creștere  

→internă:  

●îmbunătățirea activității de pregătire a elevilor capabili de performanțe superioare 

în vederea obținerii unor rezultate reprezentative la olimpiadele școlare 

●valorificarea superioară a experienței metodice și științifice a cadrelor didactice 

prin înființarea unui centru de consiliere curriculară pentru cadrele didactice din 

județul Neamț 

●valorificarea potențialului aptitudinal al elevilor de la profilul pedagogic prin 

constituirea unor trupe de tipul Maeștrii păpușari, Teatrul de vacanță, dans modern, 

trupe care să susțină spectacole în școlile din județul Neamț cu diferite ocazii: Zilele 

Școlii, 1 Iunie etc. 

→prin cooperare 

●stabilirea unor parteneriate educaționale cu școlile ce fac parte din grupul țintă 

→prin atragerea unor servicii conexe sau pe orizontală 

●înființarea unui serviciu de sprijin pentru elevii claselor a VIII-a care doresc să 

beneficieze de orientare școlară și profesională gratuită, oferindu-le consiliere și 

testare aptitudinală în cadrul unui program de o oră pe zi; serviciile vor fi prestate 

voluntar de membrii catdrei de discipline socio-umane din școală și de psihologul 

colegiului, după orele de curs; 

→inițierea unor proiecte comune cu alte instituții 

●realizarea practicii pedagogice a elevilor profilului pedagogic, specializarea 

instructor de activități extrașcolare, în cadrul programelor de tip After School  

Strategii de segmentare 



 

 

Deoarece școala noastră este singura din județ care furnizează formare inițială în 

domeniul pedagogic prin studii de nivel mediu, această latură trebuie exploatată 

pentru a concentra servicii specifice și a crea astfel un produs specific pe piața de 

servicii educaționale nemțene. Un astfel de produs este un centru de resurse 

didactice pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar, care să 

pună la dispoziția acestora materiale didactice și metodice de actualitate care să 

poată fi valorificate în lecții. De pildă, pot fi realizate biblioteci digitale cu înregistrări 

ale unor activități didactice model în sprijinul cadrelor didactice stagiare sau 

colecții/inventare de jocuri didactice, piese muzicale pentru copii, fișe de activitate 

independentă, material didactic mărunt pentru grădinițe, planșe metodice etc. 

3. Modalități de promovare 

→ participarea la emisiuni televizate la posturile locale 

→ conceperea și distribuirea în școlile gimnaziale din județul Neamț a pliantului și 

afișului de popularizare a ofertei de școlarizare a CNGA 

→conceperea și distribuirea în școlile gimnaziale din județul Neamț a unui CD cu 

activitățile extrașcolare reprezentative desfășurate de elevii și profesorii CNGA și cu 

aspecte din laboratoarele și cabinetele școlii 

→participarea, cu acordul conducerii școlii, la ședințele cu părinții desfășurate în școlile 

gimnaziale din Piatra Neamț 

→organizarea Zilei Porților Deschise 

→publicarea unui articol în presa locală despre oferta școlii 

→participarea la activități de voluntariat în cadrul comunității și popularizarea acestora 

în media locală 

→susținerea unor spectacole de teatru, dans și muzică în cadrul activităților festive 

desfășurate de școlile gimnaziale din grupul țintă 

→vizite în școlile gimnaziale din județ pentru distribuirea de materiale promoționale 

(pixuri inscripționate cu numele și adresa colegiului, orare școlare care au pe verso 

oferta de școlarizare a CNGA) și pentru aplicarea de chestionare de identificare a 

opțiunilor elevilor, precum și a unor teste de aptitudini 



 

 

4. Buget estimat – asigurat din venituri proprii (chirii, sponsorizări, 

donații) 

- Deplasări în județ – 500 ron 

- Materiale promoționale – 500 ron 

- Articole de presă – 400 ron 

- Part

iciparea la emisiuni la posturile TV locale /anunț privind oferta școlii – 400 ron 

- Consumabile (hârtie, toner) – 500 ron 

- Multiplicări color  afișe – 100 ron 

-  CD-uri – 200 ron 

 

Director,                                                            Responsabil activitate de marketing, 

Prof. dr. Constanța CHELARU                             Prof. Mariana Magdalena UNGUREANU

-                                                                       

director adjunct



 

 

-  


