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În  cadrul  Colegiului  Național  ”Mihail  Sadoveanu”  Pașcani,  integritatea  și  etica  sunt 

elemente caracteristice ale întregii activități, atât în cadrul relațiilor interumane din cadrul 

organizației  furnizoare  de  educație,  cât  și  în  relațiile  cu  beneficiarii  relevanți,  partenerii 

educaționali, ceilalți membri ai comunității. 

Valori cum ar fi încrederea și loialitatea reprezintă coordonate de bază ale activității unității 

școlare. Relațiile bune dintre colegi și relațiile cu părinții și partenerii noștri sunt de o importanță 

fundamentală pentru personalul Colegiului Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani. Dând dovadă de 

o integritate ireproșabilă și de comportament etic, vom asigura încrederea continuă a clienților 

actuali și vom câștiga încrederea viitorilor beneficiari. 



2 
 

Orice angajat al Colegiului Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani va acționa cu loialitate și 

punând mereu pe primul loc promovarea intereselor beneficiarilor organizației. 
 

 
 

Viziunea şcolii 
 

 

Viziunea colectivului şcolii porneşte de la dorinţa de dezvoltare a şcolii ţinând seama de 

particularităţile ei şi de o prognoză suficient de probabilă privind ameninţările şi oportunităţile care 

se vor manifesta în mediul social şi economic ce ne înconjoară. 

Viziunea asupra viitorului încearcă să prefigureze o imagine dezirabilă a şcolii noastre 

implicând  credinţa  tuturor  celor  implicaţi  că  sunt  capabili  să  realizeze  o  asemenea  stare  de 

excelenţă. Ea reprezintă, dincolo de proiectul de dezvoltare al şcolii, mai mult o stare de spirit, o 

angajare a conducerii, personalului, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în acest efort de 

dezvoltare. 

„La fiecare moment suntem o constelaţie de motive care gravitează în jurul unui scop şi care 

realizează deschiderea spre cunoaştere. Copiii de azi vor conduce şi organiza statul de mâine, 

viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă! Mergi cu încredere în direcţia visurilor tale! 

Trăieşte cu noi viaţa pe care ţi-ai imaginat-o!” 
 

 

Misiunea şcolii 

Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu”, prin oferta educaţională adaptată cerinţelor 

comunităţii locale, oferă şanse egale de educaţie pentru toţi elevii care doresc să-şi dezvolte 

potenţialul, aptitudinile, capacităţile de adaptare şi orientare în funcţie de interesele, motivaţiile 

personale. 

În principal, misiunea şcolii constă în satisfacerea nevoilor mediului social, cultural şi 

economic prin transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite 

comunităţii. 

Valorile care constituie temelia şcolii fac referinţă la: 

Responsabilitate – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea 

răspunderii pentru propriile acţiuni. 

Autodisciplină – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri, a dovedi un 

comportament adecvat oricărei situaţii. 

Perseverenţă – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a 

eşecurilor personale. 

Respect – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul 

rând, faţă de propria persoană. 

Integritate – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă. 

Bunătate – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 

Curaj – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă. 

Adecvarea şi compatibilizarea misiunii şcolii la o societate bazată pe libertăţi individuale, 

economice de piaţă, competiţie a valorilor şi stat de drept semnifică nu numai recuplarea ofertei de 

şcolarizare cu nevoile de calificare cerute de economie, administraţie, viaţa socială şi cultura 

societăţii noastre, adică formarea de capacităţi, acte de mobilitate profesională, ci şi, mai ales, 

profilarea de caractere apte să propăşească această societate. 

Misiunea şcolii poate fi transpusă în realitate numai stabilind nişte obiective clare şi aplicând 

strategii adecvate fiecărui obiectiv. 
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Misiunea şcolii noastre constă, după opinia noastră, în remodelarea dinamică a capacităţilor 

educaţionale ale şcolii, bazată pe identificarea şi armonizarea diferitelor categorii de cerinţe ale 

elevilor cu resursele şcolii, ca un răspuns adecvat la solicitările pieţei muncii. 

Misiunea şcolii, concepută ca un set de standarde generale prin intermediul cărora şcoala 

noastră  încearcă  să  interpreteze  şi  să  răspundă  aşteptărilor  comunităţii,  a  fost  definită  prin 

implicarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, a elevilor, a părinţilor, a partenerilor 

sociali. 

Prin definirea misiunii şcolii noastre şi prin asumarea ei de către profesori, elevi, părinţi şi 

parteneri sociali, încercăm nu numai să răspundem cererii sociale de educaţie, dar şi să contribuim 

la crearea unei “personalităţi” a Colegiului Național “Mihail Sadoveanu”. 
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I. ANALIZA S.W.O.T.  ȘI P.E.S.T.E. 
 
 
 
 

1.1. ANALIZA S.W.O.T. 
 
 
 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) 

S.W.O.T., analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere: 
 

- management; 
 

- oferta curriculară; 
 

- resursele umane; 
 

- resursele materiale şi financiare; 
 

- relaţiile cu comunitatea. 
 

 
 
 

1.1.1. Management 
 

 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-  Proiectarea  activităţii  manageriale  pe  baza  unei 

diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte 

strategice care să vizeze proceduri de asigurare a 

calităţii în educaţie; 
 

- Constituirea de echipe de lucru, care să permită o 

eficientizare a activităţii manageriale şi a actului 

decizional prin delegare de sarcini, pe criteriul 

competenţei; 
 

- Realizarea analizei diagnostice SWOT la nivelul 

catedrelor, în vederea identificării corecte a 

obiectivelor planurilor manageriale şi sporirea 

eficienţei activităţii profesorilor; 
 

- Proiectarea activităţii catedrelor prin elaborarea de 

planuri manageriale ce vizează obiective deduse din 

analiza SWOT; 
 

-        Existenţa        unui        regulament        intern 

www.colegiulsadoveanu.ro 
 
-   Existenţa   unei   strategii   manageriale   coerente 

bazate pe o analiză profundă a problemelor şcolii; 

-   Insuficienta   implicare   în   activitatea 

managerială a unor membri din Consiliul 

de Administraţie; 
 

-  Insuficienta implicare  a comisiilor pe 

probleme; 
 

- Număr prea mic de asistenţe şi 

interasistenţe. 

http://www.colegiulsadoveanu.ro/
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- Elaborarea unor fişe ale postului personalizate; 
 
- Existenţa organigramei; 

 
-  Consiliul  de  administraţie  cu  atribuţii  concrete 

pentru fiecare membru şi plan de muncă; 
 
- Existenţa unor structuri submanageriale (comisii 

metodice) constituite după apartenenţa la arie 

curriculară. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

-  Constituirea  unei  echipe  manageriale  care  să 

eficientizeze comunicarea la nivelul organizaţiei, 

astfel încât rezultatele în urma aplicării strategiei de 

dezvoltare instituţională să fie cele aşteptate; 
 

- Existenţa legii calităţii în educaţie. 

-  Capacitatea  de  adaptare  la  dinamica 

accelerată a sistemului educaţional şi 

legislativ, impuse de reforma 

învăţământului, în vederea aderării la 

structurile europene; 
 

- Autonomia parţială a şcolii datorată 

necorelărilor legislative. 

 
 

 
1.1.2. Oferta curriculară 

 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-   Asigurarea   unor   standarde   educaţionale 

înalte; „Cartea de vizită” a şcolii care, în peste 

70 de ani de ani de existenţă, s-a caracterizat 
 
prin calitate, exigenţă şi responsabilitate; 

 
- Existenţa unor cursuri opţionale în 

specializările solicitate de elevi; 
 

-    Îmbunătăţirea    ofertei    educaţionale    şi 

personalizarea acesteia 
 
- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala 

dispune de întregul material curricular (planuri 

de învăţământ şi programe şcolare alternative). 
 

- La nivelul fiecărei catedre există auxiliare 

curriculare - manuale, caiete de lucru, ghiduri 

de  aplicare,  culegeri  de  probleme, 

îndrumătoare, etc. 

-     Existenţa     unor     disfuncţionalităţi     în 

monitorizarea activităţii şcolare şi în delegarea 

corectă a sarcinilor; 
 

- Valorificarea necorespunzătoare a 

potenţialului elevilor datorită lipsei de interes a 

unor cadre didactice pentru dezvoltarea şi 

diversificarea de cercuri ştiinţifice; 
 

- Neconcordanţa între nivelul informaţional, pe 

de o parte, şi materialul didactic, aparatura din 

dotare şi cartea bibliografică; 
 

- Deschidere interdisciplinară încă modestă; 
 
- Inconsistenţa evaluării sistemice. 
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- Evaluarea cunoştinţelor elevilor bazată pe un 

sistem propriu de testare şi simulare a 

examenelor naţionale în scopul parcurgerii 

ritmice a materiei şi a familiarizării elevilor cu 

metodologia de examen; 
 

- Rezultate foarte bune la examenele naţionale, 

concursuri şi olimpiade şcolare; 
 

-  Organizarea  unor  concursuri  cu  participare 

judeţeană şi naţională. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

-  Flexibilizarea  curriculumului  ca  urmare  a 

generalizării învăţământului de zece clase; 
 
- Acces rapid la informaţiile privind dinamica 

curriculumului; 

- Receptivitatea manifestată de către I.S.J. 

privind introducerea unor discipline opţionale 

şi specializări care corespund învăţământului 

modern; 
 

-  Interesul  manifestat  de  unele  organizaţii 

civice în domeniul educaţional; 
 

- Identificarea oportunităţilor de formare a 

cadrelor didactice; 
 

- Existenţa programelor de formare continuă 

care  asigură  dezvoltarea  competenţelor 

cadrelor didactice în vederea realizării unei 

oferte C.D.Ş. în concordanţă cu dorinţa de 

informare şi cunoaştere a beneficiarilor direcţi 

în diferite domenii de activitate. 

- Planul de învăţământ şi programele şcolare 

prea încărcate la anumite discipline centrează 

actul educativ pe aspectul informativ, teoretic 

în defavoarea celui formativ; 
 

-  Suprasolicitarea  elevilor  datorită  numărului 

mare de ore; 
 
- Desele modificări ale strategiilor curriculare 

privind evoluţia învăţământului pe termen 

mediu şi lung; 
 

- Inexistenţa unui sistem naţional de evaluare 

instituţională ; 
 

- Planul de învăţământ nu permite realizarea 

tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor. 
 

- Comunicarea deficitară între şcoală, familie şi 

elevi poate afecta buna organizare a 

curricumului la decizia şcolii. 
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1.1.3. Resurse umane 
 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa unui corp profesoral de calitate, cu 

calificare înaltă, implicaţi în activităţi de 

formare continuă; 
 

- Preocupări pentru cercetare, participare la 

sesiuni de comunicări ştiinţifice la nivel 

judeţean ,naţional şi internaţional; 
 

- Cadre didactice perfecţionate prin stagiile de 

formare în problematica reformei; 
 
- Existenţa la nivelul şcolii a formatorilor locali 

şi a profesorilor metodişti (cadre didactice 

formatori, metodişti) 
 

-   Cadre   didactice   formate   prin   programe 

naţionale; 
 
-  Buna  colaborare  între  serviciul  secretariat- 

contabilitate şi cadrele didactice; 

-  Atragerea  un  număr  mare  de  elevi,  cu 

potenţial  intelectual  ridicat,  datorită 

prestigiului şcolii şi ofertei curriculare; 
 

- Număr tot mai mare de profesori implicaţi în 

activităţi de colaborare internă şi externă; 
 

-  Activităţi  extraşcolare  diversificate,  funcţie 

de interesele elevilor; 
 

- Implicarea suficientă a elevilor în proiectarea 

activităţii şcolii. 

-  Fluctuaţie  de  personal  la  anumite  catedre 

datorată    şi    instabilităţii    unor    profesori 

suplinitori; 
 
- Preocuparea insuficientă pentru promovarea 

imaginii şcolii şi mediatizarea rezultatelor; 
 

-  Insuficienta  pregătire  metodică  a  cadrelor 

didactice debutante; 
 
-  Lipsa  de  interes  a  unor  cadre  didactice 

privind activităţile extracurriculare ; 
 
- Insuficienta încadrare cu personal nedidactic; 

 
- Inerţia unor cadre didactice la schimbările 

provocate de reformă; 
 

-  Rezistenţa  la  schimbare  a  unor  cadre 

didactice în procesul de reformă; 
 

- Slaba motivare materială a profesorilor, 

datorată salarizării proaste şi a insuficienţei 

fondului de premiere 
 

-  Lipsa  de  motivaţie  în  rândul  unora  dintre 

elevi, dată în principal de absența unui ideal 

intelectual, prin imaginea falsă asupra 

succesului oferit de mass-media. 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

-    Standardele    înalte    privind    activităţile 

didactice şi rezultatele bune ale elevilor asigură 

prezenţa unei populaţii şcolare cu nivel 

intelectual ridicat; 
 

-  Varietatea  cursurilor  de  formare/ 

perfecţionare  organizate  de  C.C.D.,  O.N.G.- 

uri, Universitate, prin proiecte educaţionale 

naţionale şi internaţionale; 

- Scăderea populaţiei de vârstă şcolară; 
 
- Aportul mass-media la creşterea violenţei 

fizice şi verbale în rândul tinerilor; 

- Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca 

urmare a perturbărilor apărute în sistemul de 

valori ale societăţii; 
 

- Scăderea interesului absolvenţilor de 

învăţământ superior pentru meseria de dascăl, 
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- Disponibilitatea multor părinţi de a se implica 

în viaţa şcolii, de a participa activ la activităţile 

educative, actul decizional, programe, comisii 

de lucru, etc.; 
 

- Disponibilitatea unor agenţi economici, 

O.N.G.-uri, fundaţii de a sprijini elevii cu 

posibilităţi materiale modeste şi rezultate foarte 

bune la învăţătură. 

ca   urmare   a   nivelului   scăzut   al   salariilor 

cadrelor didactice; 
 
-  Ieşirea  din  sistemul  de  învăţământ  a  unor 

cadre didactice tinere şi foarte bine pregătite 

profesional. 

 
 
 
 
 

 
1.1.4. Resurse materiale şi financiare 

 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Dotarea laboratoarelor de chimie si fizică cu 

aparatură modernă şi mobilier ergonomic; 
 
- Amenajarea a 8   săli   de clasă cu mobilier 

nou, modern, adaptat vârstei elevilor şi adecvat 

unor activităţi interactive; 
 

- Funcţionarea unei biblioteci dotate cu 24466 

volume; 
 
-  Asigurarea  resurselor  financiare  necesare 

bunei funcţionări a şcolii; 
 
-   Volumul   mare   al   materialului   didactic 

existent în cabinete şi laboratoare. 

-   Fondul   de   carte   al   bibliotecii   nu   este 

reactualizat permanent, din lipsa fondurilor 

alocate - abia în ultimii ani s-au primit fonduri, 

dar care nu acoperă nevoile reale ale elevilor; 
 

- Materialul didactic este uzat fizic şi moral, în 

special în laboratorul de fizică, laboratoarele de 

informatică sunt uzate moral, datorită ritmului 

accelerat al evoluţiei tehnologice; 
 

- Păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare de 

către elevi. 
 

- Prezenţa în insuficientă măsură a unor surse 

de venituri proprii; 
 
- Preocupări scăzute pentru atragerea de surse 

de finanţare extrabugetare; 
 

-   Număr   insuficient   de   videoproiectoare, 

calculatoare portabile; 
 
- Lipsa unei săli de festivități adecvate pentru 

informare europeană și alte evenimente 

educative. 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Sprijinul primit din partea organelor 

administraţiei  locale  şi  centrale  contribuie  la 

-  Viteza  mare  în  uzura  morală  a  aparaturii 

electronice şi informatice; 
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modernizarea bazei materiale; 
 

- Politica managerială bazată pe o colaborare 

strânsă cu Asociaţia Părinţilor „Colegiul 

Sadoveanu” contribuie la identificarea unor 

surse de finanţare extrabugetare; 
 

- Sponsorizări oferite de către părinţi, societăți 

comerciale – RomPak. 

- Deteriorarea rapidă a mobilierului din 

dotările programului de reabilitare; 
 

- Bugetul de austeritate al Primăriei; 
 
- Descentralizarea sistemului financiar; 
 
- Modificări legislative în domeniul Financiar. 

 
 
 
 
 

 
1.1.5. Relaţiile cu comunitatea 

 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-   Colaborarea   eficientă   cu   I.S.J.   Iași,   cu 

autorităţile locale şi cu familiile elevilor; 
 
-   Colaborarea   cu   C.C.D.   prin   implicarea 

cadrelor didactice in formarea profesională; 
 
- Colaborarea cu instituţii din comunitatea 

locală, cu unităţi şcolare din judeţ, ţară şi 

străinătate prin proiecte ERASMUS; 
 

- Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi 

părinţilor; 
 

- Întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ 

al părinţilor, suplimentate de consultaţii 

individuale cu părinţii; 
 

-   Contracte   de   parteneriat   educaţional   cu 

diverse  instituţii  pentru  realizarea  unor 

activităţi extracurriculare precum: excursii, 

vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni 

caritabile cu cămine de bătrâni, orfelinate, etc., 

introduc  elevii  în  mediul  comunitar  şi 

contribuie la socializarea lor. 

- Numărul mic de organizaţii civice, în special 

ONG-uri, cu care colaborează şcoala; 
 
-    Lipsa    unor    programe    de    reconversie 

profesională; 

- Absenţa unei preocupări sistematice privind 

implicarea părinţilor în stabilirea obiectivelor 

generale şi a ofertei educaţionale; 
 

-  Insuficienta  preocupare  a  unor  cadre 

didactice pentru realizarea unor proiecte de 

colaborare europeană; 
 

- Slaba implicare în realizarea unor proiecte de 

finanţare la nivel instituţional; 
 
- Puţine programe/proiecte educative sau 

activităţi extraşcolare implică participarea 

directă a părinţilor; 
 

- Unele activităţi extraşcolare au un caracter 

formal şi adesea neatractiv pentru elevi, care 

nu sunt consultaţi în stabilirea ofertei de 

activităţi extraşcolare; 
 

- Insuficienta promovare a unităţii şcolare. 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Interesul manifestat de părinţi privind 

educaţia  elevilor  şi  asigurarea  unor  condiţii 

-  Accentuarea  efectelor  negative  în  educaţia 

elevilor   datorită   unei comunicări   tot   mai 
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optime de desfăşurare a activităţii şcolare; 
 
- Deschiderea spre colaborare a unor şcoli din 

diferite ţări europene; 
 

- Parteneriatul cu şcoli din diverse ţări asigură 

actului educaţional o dimensiune europeană. 
 
- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii prin 

programe  şi  acţiuni  specifice  (Primărie, 

O.N.G.-uri,  Biserică,  Poliţie,  instituţii 

culturale); 
 

-  Interesul  firmelor/universităţilor  de  a-şi 

recruta şi forma în perspectivă personal 

specializat; 
 

- Responsabilitatea altor şcoli/instituţii 

omoloage pentru schimburi de experienţă; 
 

-  Interesul  mass-media  faţă  de  problemele 

specifice domeniului educaţional. 

dificile cu familia; 
 
- Numărul mare de ONG-uri care atrag fonduri 

pentru activităţi didactice extraccuriculare; 
 
-  Imposibilitatea  asigurării  siguranţei 

individului de către organismele comunităţii; 
 

- Implicarea formală a comunităţii locale în 

viaţa şcolii, doar prin participarea la şedinţe a 

unor reprezentanţi desemnaţi în unele comisii 

şi consilii; 
 

- Desele schimbări legislative, lipsa unor 

programe coerente de reformă în domeniul 

educaţiei; 
 

- Inexistenţa unui cadru legislativ de natură să 

stimuleze sponsorizarea activităţii şcolare. 

 

 
 
 
 
 
 

1.2. ANALIZA P.E.S.T.E. 
 
 
 

Proiectul de dezvoltare instituţională al Colegiului Naţional  Mihail Sadoveanu” este realizat 

în contextul politicii educaţionale a M.E.N.C.Ș. şi are ca punct de pornire cunoaşterea mediului 

intern şi extern, pe baza analizelor S.W.O.T. și P.E.S.T.E. 
 

Mediul extern al şcolii include: factori politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici, 

şcoala fiind un sistem deschis ce presupune o puternică interacţiune cu mediul situat în afara ei. 
 
 
 
 

1.2.1. Contextul politic 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric procesul de învăţământ din Colegiul Naţional 

„Mihail Sadoveanu” se bazează pe legislaţia generală şi specifică sistemului de învăţământ 

preuniversitar, pe toate ordinele şi notificările emise de către M.E.N.C.S. sau I.S.J. Iași, pe actele 

normative în domeniu. 
 

Se are în vedere instruirea şi educarea tinerei generaţii la nivel competitiv corespunzător 

dinamicii societăţii contemporane şi accentuarea formării şi dezvoltării valorilor europene în 

conformitate cu finalităţile educaţiei prevăzute în Legea Învăţământului şi cu Strategia M.E.N.C.S. 
 

Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar, precum şi 

proiectele aflate în prezent în derulare conturează tendinţe noi în dezvoltarea politicii educaţionale 
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pe termen lung, care vor avea efecte importante asupra întregii societăţi româneşti integrată în 

Uniunea Europeană. 
 
 
 
 

1.2.2. Contextul economic 

Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” se situează într-o zonă veche a oraşului, unde există 

expansiune economică îndeosebi din punct de vedere comercial şi al serviciilor, fapt ce poate oferi 

oportunităţi  inserării  absolvenţilor  pe  piaţa  muncii,  precum  şi  un  bun  parteneriat  între  şcoală, 

familie şi comunitatea locală. 
 

Se constată realizarea planului de şcolarizare fără dificultate,   în ultimii doi ani a crescut 

media de admitere cu câteva procente. Orientarea absolvenţilor noştri vizează învăţământul superior 

de stat într-un procent de 70 - 80%. 
 

S-au intensificat acţiunile de orientare şcolară şi profesională pentru elevii din ciclul superior 

al liceului pentru cunoaşterea realităţilor de pe piaţa muncii în perspectiva alegerii carierei. Interesul 

agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru unitatea noastră este scăzut şi 

implică demersuri greoaie din partea școlii, concretizate de multe ori în activităţi cronofage şi puţin 

profitabile. 
 

În unitatea noastră şcolară există şi elevi cu o situaţie materială mai modestă, însă acest lucru 

nu are relevanţă asupra interesului acestor elevi pentru scoală. Totuşi un efect pozitiv în acest sens îl 

are programul „Bani de liceu” precum şi asigurarea manualelor gratuite pentru toate clasele. S-a 

îmbogăţit fondul de carte al bibliotecii școlii prin donații. 
 

Colaborarea cu Primăria a fost bună. Asociaţia Părinţilor „Mihail Sadoveanu” din Colegiul 

Naţional „Mihail Sadoveanu” a acordat un sprijin substanţial conducerii pe parcursul anului şcolar. 
 
 
 
 

1.2.3. Contextul social 

Din punct de vedere social trebuie subliniată atât influenţa culturii autohtone, cât şi europene 

care acordă o mare valoare pregătirii academice, de cultură generală, astfel încât elevii absolvenţi 

optează pentru specializările care le asigură o formare compatibilă cu cerinţele interne şi ale pieţei 

muncii din ţările dezvoltate. 
 

Populaţia şcolară provine dintr-un mediu preponderent intelectual, fapt ce impune tact şi 

fermitate în procesul comunicării cu familiile elevilor. Se are în vedere racordarea ofertei 

educaţionale la piaţa muncii şi la cerinţele României integrată în U.E: accentul se pune pe studiul 

limbilor străine, pe studiul informaticii, al educaţiei antreprenoriale, al educaţiei pentru sănătate, pe 

dezvoltarea deprinderilor de leadership, de comunicare, precum şi pe promovarea unor valori bazate 

pe flexibilitate şi toleranţă, pe autoperfecţionare şi educaţie permanentă, pe colaborarea cu parteneri 

internaţionali, toate menite să asigure o educaţie de calitate; 
 

Atingerea şi menţinerea unei medii mari de admitere în clasa a IX-a, comparabilă cu a celor 

mai  bune  colegii  din  judeţ,  reprezintă  una  dintre  priorităţile  corpului  profesoral  din  Colegiul 

Naţional „Mihail Sadoveanu”. 
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Se remarcă efectul benefic asupra activităţii din şcoala noastră al existenţei în colectivul de 

cadre didactice a unor profesori metodişti, formatori naţionali, mentori, autori de lucrări de 

specialitate. 
 

Comitetele de părinţi ale claselor sprijină mai mult demersurile la nivelul claselor de elevi, 

al diriginţilor. 
 

Colaborarea şcolii cu Fundaţii, ONG-uri, cu instituţii de cultură dar mai ales cu Agenţiile 

Naţionale s-a concretizat în proiecte educaţionale de succes atât pe plan naţional cât mai ales pe 

plan european. 
 

În zona şcolii delincvenţa juvenilă este practic inexistentă; există puţine riscuri din exterior 

datorită Poliţiei care acordă sprijin rapid şi desfăşoară acţiuni de educare şi prevenire a acesteia. 
 

Se impune intensificarea acţiunilor pentru crearea unui climat de siguranţă fizică, psihică, 

pentru dezvoltarea iniţiativelor personale în şcoala noastră şi pentru popularizarea acestora. 
 

 
 
 

1.2.4. Contextul tehnologic 

Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” este situat într-o zonă în care nivelul tehnologic şi 

informaţional al comunităţii este ridicat. Toate familiile elevilor au acces la televiziune prin cablu, 

majoritatea elevilor au calculatoare personale conectate la internet, echipamente audiovideo şi 

telefoane mobile. În zonă există spaţii de formare pentru profesori, utilate cu aparatură necesară. 

Sprijinul M.E.N.C.Ş. acordat unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate de calculator 

reprezintă un punct forte în contextul tehnologic. 
 

În mediul intern, implementarea pachetului de programe Asistent Educaţional pentru Liceu – 

A.E.L. prezintă avantaje indiscutabile pentru modernizarea procesului de învăţământ. Se impune 

motivarea tuturor cadrelor didactice pentru a urma cursuri de perfecţionare şi de operare 
 

P.C. 
 

S-a îmbogăţit baza materială cu copiatoare. 
 

Conectarea scolii la internet facilitează comunicarea şi transmiterea informaţiilor. 
 

 
1.2.5. Contextul ecologic 

Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” este situat într-o zonă cu mult spaţiu verde, aproape 

de centrul orașului și de parc. Este o zonă fără unităţi industriale poluante, însă cu un trafic auto mai 

intens. În acest sens sunt şanse mari să se dezvolte noi zone verzi. Se are în vedere antrenarea 

elevilor în amenajarea parcului școlii şi educarea lor în spiritul păstrării curăţeniei, ținând cont ca 

școala noastră are statutul de Eco Școală din anul 2005 până în prezent. 
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II. RESURSE UMANE 
A) ELEVI 

 

Gimnaziu: 

- Înscriși la început de an școlar 231.

.. - Rămași la sfârșitul semestrului I 231 

Liceu   

- Înscriși la început de an școlar 758 

- Rămași la sfârșitul semestrului I 757 

 

 

B) PERSONAL DIDACTIC,  PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

 
 

 

Personal didactic 
Profesor doctorat 8 

Profesor grad I 46 

Profesor grad II 3 

Profesor grad DEF 2 

Profesor grad DEB 3 

Total didactic  

Personal auxiliar Secretar/Secretar sef 2,5 

Adm. financiar 
(patrimoniu)/Contab. 

 
1 

Adm. financiar 
(patrimoniu)/Admin. 

 
1 

Bibliotecar 1 

Informatician 1 

Laborant 1 

Pedagog scolar 1 

Supraveghetor de noapte 2 

Total auxiliar 10,5 

Personal nedidactic Magaziner 0,5 

Muncitor calificat 5 

Ingrijitoare 5,5 

Paznic 3 

Total nedidactic 14 

Total 24,5 
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III. SITUAȚIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI STAREA DISCIPLINARĂ 
 
 

Situația școlară la sfârșitul semestrului I, an școlar 2019-2020 
 

Gimnaziu 

- Înscriși la început de an școlar 231 

- Rămași la sfârșitul semestrului I 231 

- Promovați 229 

- Corigenți 2 

 la un obiect - 2 elevi 

 la 2 obiecte – 0 elevi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liceu 

-  Corigenți pe clase 

Clasa a VII-a  -  2 elevi   

1 obiect   –  2 elevi 

 

 

- Procent promovabilitate gimnaziu 99.13 % 

 

- Înscriși la început de an școlar 758 

- Rămași la sfârșitul semestrului I 757 

- Promovați 713 

- Corigenți  41 

 la un obiect –   36 elevi 

 la 2 obiecte –  5 elevi 

 la 3 obiecte – 0  elevi 

- Corigenți pe clase 

Clasa a IX-a -  5  elevi 

1 obiect –    5 elevi 

 

Clasa a X-a -   3 elevi 

1 obiect –    3 elevi 

 

Clasa a XI-a -   12 elevi 

1 obiect –  11 elevi 

2 obiecte – 1 elev 

 

Clasa a XII-a -   21 elevi 

1 obiect –  17 elevi 

2 obiecte –  4 elevi 
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- Cu situația școlară neîncheiată – 3 elevi 

 Clasa a XI- a D – Ilinca Ioana – Limba română și Biologie 

Clasa a XII – a C – Ilașcu Eusebiu – Educație fizică 

Clasa a XII – a C – Plaiu Cosmin  – Educație fizică   

      

             Exmatriculati – 1 elev – Giurgiuveanu Cristina Ioana               

 

 

- Procent promovabilitate liceu 94.18% 

 

 

Procent promovabilitate unitate 96.65% 
 

 

 

 

 

SANCTIUNI APLICATE ELEVILOR 

IN SEMESTRUL I AL ANULUI SCOLAR 2019 / 2020 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele elevului Clasa Sanctiunea aplicata 

1.  IGNAT LORENZO a XII – a G Mustrare scrisa 

2.  GIURGIUVEANU CRISTINA IOANA a X – a A Mustrare scrisa 

3.  ILASCU EUSEBIU a XII – a C Mustrare scrisa 

4.  BLAGOIU COSMIN CONSTANTIN a XII – a C Mustrare scrisa 

5.  PLAIU COSMIN GHEORGHITA a XII – a C Mustrare scrisa 

6.  GIURGIUVEANU CRISTINA IOANA a X – a A Preaviz de exmatriculare 

7.  ILASCU EUSEBIU a XII – a C Preaviz de exmatriculare 

8.  PLAIU COSMIN GHEORGHITA a XII – a C Preaviz de exmatriculare 

9.  PINZARIU LAVINIA DANIELA a XII – a C Mustrare scrisa 

10.  BLAGOIU COSMIN CONSTANTIN a XII – a C Preaviz de exmatriculare 

11.  RARIC DANIEL GHEORGHITA a XII – a C Mustrare scrisa 

12.  MARIN VLAD CONSTANTIN a XII – a C Mustrare scrisa 

13.  BARIZ DARIUS a XII – a C Mustrare scrisa 

14.  BIRGAOANU COSMIN CONSTANTIN a XII – a C Mustrare scrisa 

15.  HANDRA LUCIAN ALEXANDRU a XII – a C Mustrare scrisa 

16.  URSACHI TEODOR STEFAN a XII – a B Mustrare scrisa 

17.  TATARUSANU ANDREEA ROXANA a XII – a B Mustrare scrisa 

18.  BOBOC TEODORA a XII – a B Mustrare scrisa 

19.  EVA SEBASTIAN ANDREI a VIII – a B Mustrare scrisa 
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SITUAȚIA ELEVILOR CU NOTE LA PURTARE LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I, 

AN ȘCOLAR  2019-2020 

 
 
 

NOTE ÎNTRE 7,00-9,99 

 

      Clasa a VII-a – 1 elev 
      Clasa a IX-a – 5 elevi  

      Clasa a X-a – 3  elevi 

      Clasa a XI-a – 8 elevi 

      Clasa a XII – a – 30 ELEVI 

 
 

NOTE SUB 7 LA PURTARE 
1 elev – pentru absențe – 
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IV. ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE CONTINUĂ 
 

Raport privind activitatea de formare si perfectionare 

Sem I, An școlar 2019 -2020 

 

Formarea și perfecționarea reprezintă un proces continuu și de actualizare, de dezvoltare a 

competențelor, profesorii din școala noastră au fost implicați într-o varietate de astfel de 

activități unele în cocordanță cu evoluțiile din planul nevoilor de educație și al curriculum-

ului educațional, altele în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor personalului 

didactic la schimbările din structurile/procesele de educație. 

Formarea și perfecționarea continuă a profesorilor din unitatea noastră s-a realizat astfel: 

- Prin studiu individual de specialitate/autoperfecționare 

- Prin activitățile desfășurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau 

a consfătuirilor cadrelor didactice 

- Prin participari la sesiuni de comunicări, simpozioane județene, naționale 

- Prin participarea la cursuri de formare inițială și perfecționare continuă 

organizate/avizate de instituții abilitate sau perfecționare prin grade didactice. 

Toți profesorii au participat la consfătuirile organizate de ISJ Iași la începutul anului școlar. 

În cadrul comisiilor organizate la nivelul școlii s-au desfășurat lecții demonstrative, mese 

rotunde sau susținere de referate cu scopul de a împărtăși din cunoștințele acumultate și 

celorlalți colegi de catedră. 

Tot ca activitate de perfecționare poate fi considerată și organizarea de activități 

extracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente ( Zilele Școlii,  1 Decembrie, Sărbătoarea 

Craciunului, 15 Ianuarie, 24 Ianuarie), activități care au fost organizate în toate structurile 

instituției noastre, cu rezultate remarcabile. 

 În tabelul de mai jos este situația colegilor privind cursurile realizate în perioada 2014-2019, 

numele cursului, orle și creditele fiecărui curs. Au fost și cursuri care nu au avut credite și 

numărul de ore a fost transformat în credite ( 4 ore de curs semnifică 1credit). 
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Centralizarea  situației cursuri și număr de credite 

 

Nr 

crt 

Prenume și nume 

profesor  

Cursurile efectuate in perioada 2014-2019 Total 

credite 

acumu

late 

2014-

2019 

Nevoia de 

formare 

incepand cu 

anul scolar 

2019/2020, 

sem II 

1.  Dana Carmen  Mertic Tehnici de eficientizare a actului educațional”, 16-

25.02.2017, 45 de ore, 11 credite 

Centrarea jocului didactic pe competențe 

curriculare”, 16-25.02.2017, 42 de ore, 11 credite 

„Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor 

didactice”, 15.03.2018-18.04.2018, 120 de ore, 30 

de credite 

„Școala altfel – provocare și necesitate pentru elevi 

și profesori”, 20-30.03.2018, 30 de ore 

59  

credite 

 

2. Dorinel-Mihai Craciun 10 axiome ale educatiei parentale 

15 credite 

2. Dezvoltarea competentelor  de evaluare a 

cadrelor didactice  

30 credite  

3. Management Educational participativ 

22 credite 

67 Inscris la 2 

cursuri unul 

cu 17 

credite si 

unul cu 14 

credite ,pe 

care le voi 

absolvi  in 

acest an 

3. Genoveva Serban 2020 Program de formare continua pentru expeti 

evaluatori de manuale- CEEM- 15 credite 

2018- Curs Dezvoltarea competențelor de evaluare 

a cadrelor didactice care participă la examenul de 

definitivare în învățământ și concursul național 

pentru ocuparea posturilor/ caterdelor declarate 

vacante/ rezervate în unitățile de învățământ 

preuniversitar- Adev. Nr. 1765.18.04.2018- 120 ore 

și 30 de credite transerabil/ Atestat Sera A nr. 

0039898 

Curs- Școala Altfel- provocare și necesitate pentru 

elevi și profesori- martie 2018- 30 ore- 8 credite- 

CCD Iași 

Dezbaterea județeană privind propunerile de planuri 

cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică, 

Iași, 22.01.2018/ nr.290.18.01.2018 

Curs Scrierea Proiectelor europene- ANCFPDE- 18 

ore- 4 credite 

 Manifestările Zilelor Casei Corpului Didactic Spiru 

90   
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Haret Iași- acivitatea Educație europeană și formare 

continuă- adev nr. 4659/05.10.2017 CCD Iași- 4 

ore- 1 credit 

Curs formare Lideri Award- organizat The Duke of 

Edinburgh s Internațional Award România- mai 

2017 

Profesorul Metodist-Roluri și competențe în analiza 

și evaluarea inspecției școlare Iași – ISJ-  prin CCD- 

adev 1269/7.03.2017- 24 ore= 6 credite 

Management educational participativ- CCD Iasi- 

Atestat Seria A nr. 0058436/ nov 2017- 22 credite 

transferabile 

Formarea competentelor elevilor prin utilizarea 

metodelor alternative-CCD Iasi-adev nr 

4344/03.10.2016- 25 credite transferabile 

Manifestările Zilelor Casei Corpului Didactic Spiru 

Haret Iași- acivitatea Înâlnirea responsabililor cu 

dezvoltarea profesională- adev. Nr. 

4618/07.10.2016 CCD Iași- 4 ore- 1 credit 

4.  Claudia Popescu  Managementul proiectelor educationale, 

16.11.2018-02.12.2018, CCD Iasi, 89 ore si 22 

credite profesionale transferabile 

Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor 

didactice, 15.03.2018-18.04.2018, 120 ore, 30 

credite profesionale transferabile 

Scoala altfel provocare si necesitate pentru elevi si 

profesori, 20-30-martie 2018, CCD Iasi, 30 ore 

Management educational participativ, 28.01.2017-

11.02.2017, 89 ore, 22 credite profesionale 

transferabile 

Formarea competentelor elevilor prin utilizarea 

metodelor alternative, 09.09.2016-29.09.2016, 89 

ore, 25 credite profesionale transferabile 

Modern  Applications Software and solutions in 

modern business, Euroform Rfs, 06.05.2014-

09.05.2014, 15 ore 

111   

5.  Mihail Frăsilă  Gradul I, 2015 

Management educațional participativ – 22 credite 

Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice – 30 credite 

142   

6. Veronica Dumitrache Tehnici de eficientizare a actului educational -

15credite 

16.02.2017 

 Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice-30credite 

15.03.2018 

 Scoala altfel, provocare si necesitate pentru elevi si 

profesori- 30 ore 

20-30.03.2018 

SCORE Resurse pentru dezv.competentelor in 

domeniul STEM-30 ore 

30.04-09.06.2018 

66 

credite 
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STEM is Everywhere! 

European Schoolnet Academy-17 ore 

29.10-05.12.2018 

7.  Cristina Morosan Management educational participativ – 89 h/ 22 

credite – perioada : 9.10.2017 – 10.11.2017 

Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice care participa la examenul de definitivare 

in invatamant si concursul national pentru ocuparea 

posturilor/ catedrelor declarate vacante/ rezervate in 

unitatile de invatamant preuniversitar -  120 h/ 30 

credite – perioada 15.03.2018 – 18.04.2018 

 

52 

credite 

 

8.  Carmen Dimitriu Curs de formare, Internațional, Chișinău, 

Unversitatea ”Ion Creangă”-Management 

educațional, 5 credite-2015. 

Management educațional, CCD Iași, 2015, 15 

credite. 

Formare evaluatori pentru examene Naționale, 

Definitivat și Titularizare, CCD Iași, 

martie,2018, 33 de credite. 

Scoala Altfel Provocare si necesitatepentru elevi si 

profesori 20-30-martie 2018, CCD Iasi, 30 ore 

61  

9.  Anca Aparaschivei 

 

Gradul didactic I - 2015 

Stage de formation pour les professeurs de FLE, 

Cavilam, Vichy, 2015-30 ore 

Forum Journaliste Francophone – Crefeco, Sofia, 

nov. 2016 – 12 ore 

Stage Pestalozzi – La relation école-famille, ESPE, 

Lyon – mai, 2017-30 ore 

La différenciation pédagogique: propositions pour 

gérer l’hétérogénéité des classes-organizat de OIF, 

în colaborare cu Centrul Regional Francofon pentru 

Europa Centrală si Ministerul Educației Naționale 

din România.-12 ore 

 

112   

10.  Simona Gabor Gradul  didactic I 2018 

Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor 

didactice - 15.03.2018 - 18.04.2018 - 30 de credite 

120   

11. Hariclea Monica 

Mercas 

Curs  Introducere in pedagogia cercetaseasa 

Curs de perfectionare international pe tema 

Holocaustului-Yad Vasem, Ierusalim 

Curs Managementul organizatiei școlare- Asociatia 

Didaktikos Timisoara-25 credite 

Curs Școala altfel. Provocare si necesitate pentru 

elevi si profesori- ISJ Iasi-30 ore 

Participare la seminarul „Pentru o democrație activă 

– împotriva extremismului de dreapta” organizat în 

octombrie 2017 la Sinaia de Fundația Friedrich-

Ebert-Stiftung și Institutul Elie Wiesel. 

Curs de formare organizat de ANPCDFP-Scrierea 

proiectelor de finanțare Erasmus+( 24 ore) 

Curs de formare  Management educațional 

participativ (22 credite profesionale transferabile) 

organizat de ISJ Iași 

Curs lideri Award- Fundatia The Duke of 

Edinburgh's International Award Romania 

Curs de formare Profesorul metodist- Roluri si 

92  
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competente in analiza si evaluarea inspectiei de 

specialitate, ISJ Iași- 24 ore 

Curs de perfecționare „Istoria recentă a României. 

Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie 

recentă a României”, curs POSDRU al cărui 

beneficiar a fost Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice (25 decredite profesionale 

transferabile). 

 

12.  Adela Jitaru Tehnici de eficientizare a actului educational, 

perioada 16.02-23.02.2017, 11 credite 

Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice, perioada 15.03-18.04.2018, 30 credite. 

Istoria recenta a Romaniei, perioada  5-24.02.2018, 

25 credite. 

Scoala Altfel Provocare si necesitatepentru elevi si 

profesori 20-30-martie 2018, CCD Iasi, 30 ore 

Managementul proiectelor educationale 16.11.2018-

02.12.2018, CCD Iasi, 89 ore si 22 credite  

96 

credite 

 

13.  Adriana Anton  Management educațional- Institutul de formare 

continuă Chișinau, 20 credite 

Management educațional pentru instituțiile de 

învățământ preuniversitar-perspective inovative- 

Infoeducația - 20 credite 

Management Educațional Participativ - 22 credite 

Tehnici de eficientizare a actului educațional - 11 

credite 

Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice la examenul de definitivat si Concursul de 

titularizare -30 credite 

Școala Altfel- provocare necesitate pentru elevi și 

profesori – 30 ore, 8 credite 

Learning to learn-online course 

Curs online - Introducere în Etwinnig- Institutul de 

Știinte ale educației – 20 ore/ 5 credite 

Curs online Score Resurse pentru dezvoltarea 

competențelor elevilor în domeniul STEM-Institutul 

de Știinte ale educației - 30 ore/ 8 credite 

Leadership și management pentru un învățământ 

performant – 30 credite 

 Effective parental Engagement for student 

learning- Teacher Academy – 12 ore/ 3 credite 

 Moving to Maths 2.0-rerun Teacher Academy – 16 

ore/ 4 credite 

Progressing techonology enhanced teaching 

MENTEP- European Schoolnet – 12 ore/3 credite 

Competences for 21
st
 Century School - 16 ore/ 4 

credite 

Go Lab -next lab - 24 ore/ 6 credite Inquiry based 

teaching in life sciences- European Schoolnet – 20 

ore/ 5 credite 

Europeana in your classroom- European Schoolnet 

– 26 ore/ 7 credite 

Erasmus+ funding opportunities for youth 

Opening Minds to STEM- European Schoolnet – 25 

ore/ 6 credite 

Surviving your first years of teaching- Teacher 

334  
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Academy – 12 ore/3 credite 

Embracing Language diversity in your classroom- 

Teacher academy – 16 ore/ 4 credite 

Supporting Special Educational Needs in every 

classromm- Teacher Academy - 16 ore/ 4 credite 

Managementul proiectelor educationale- CCD Iasi – 

22 credite 

Stem is Everywhere!- European schoolnet - 17 ore/ 

4 credite 

Stiluri de invatare, stiluri de predare- CCD 

Bucuresti - 15 ore/ 4 credite 

Calitate si eficienta in cariera didactica, CCD Iasi – 

30 ore/ 8 credite 

Curs – CRED, credite 30 

14.  Teodora-Ramona   

Pintilieasa                                                                 

 

 

Atestat de formare continuă a personalului didactic 

”Management educațional”, 60 credite 

Cursul de formare a membrilor CEAC- “Educatia 

de calitate in invatamantul rural”, 5 credite 

Curs avizat MECS-”Profesorul metodist” 

Adeverință-activitate de dezvoltare profesională în 

cadrul proiectului ”Personalul didactic din sistemul 

de învățămînt preuniversitar și universitar de stat- 

promotor al învățării pe tot parcursul vieții”/ 5 

credite 

Adeverință de absolvire a cursului de Perfecționare 

”Managementul stresului în organizațiile școlare” – 

15 credite 

Adeverință de absolvire a cursului online  

”Eficiența energetic în locuiță” din cadrul 

proiectului ”EcoEficient!”  

Dezvoltareaa competențelor de evaluare a cadrelor 

didactice ”- 30 credite 

 

115   

15. Maria Magdalena 

Covrig  

Susținerea gradului I, martie 2019 

Masuri de acordare a primului ajutor-30 ore, 8 

credite 

Scoala Altfel Provocare si necesitatepentru elevi si 

profesori 20-30-martie 2018, CCD Iasi, 30 ore, 8 

credite 

106  

16.  Florina Camelia 

Bejan    

Scoala altfel-provocare pentru elevi si profesori - 30 

ore / 8 credite - aprilie 2018 

Implementarea TIC in programe educationale 

inovative de prevenire a abandonului scolar- 70 ore 

+ 17 credite - septembrie 2018 
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17. Otilia Pintilie  Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice la examenul de definitivat si Concursul de 

titularizare -30 credite 

Managementul strategiilor nonformale in educatie -  

22 credite 

 

52  

18.  Minodora Brândușa 

Vangă 

Conferinta “ Standardele de Control Intern 

Managerial – Conform Noului OSGG400/2015” – 8 

ore de formare profesionala in domeniul” 

Controlului Intern Managerial” – noiembrie 2015 

“Mentorat. Strategii si inovare”, in perioada 11.04-

26.04.2016( 89 ore , 23 credite) – curs autorizat de 

266  
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Ministerul Educatiei Nationale – Directia de 

Formare Continua, S.C. “Info Educatia S.R.L.”, Iasi 

“Management Educational Participativ”, in perioada 

9.10.2017-11.11.2017(89 de ore, 22 credite), Casa 

Corpului Didactic Iasi 

“The Scientix Ambassadors Training Course”, in 

perioada 02.10.2017-04.12.2017( 55 de ore), 

Scientix, European Schoolnet Academy, platforma 

online 

“Scoala Atfel Provocare Si Necesitate Pentru Elevi 

Si Profesori”, in perioada 20-30 martie 2018 (30 de 

ore ), Casa Corpului Didactic Iasi 

Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice care participa la examenul de definitivare 

in invatamant si concursul national pentru ocuparea 

posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervatein 

unitatile de invatamant preuniversitar”, in perioada 

15.03.2018-18.04.2018 ( 120 de ore, 30 de credite), 

Casa Corpului Didactic Iasi 

“Online Safety”, in perioada 6.02.2018-22.03.2018( 

15 ore), European Schoolnet Academy 

“Inquiry-Based Teaching in Life Scientes”, in 

perioada 12.03.2018-25.04.2018( 20 de ore), 

European Schoolnet Academy 

“Opening Minds To STEM Careers”, in perioada 

16.04.2018-22.06.2018( 25 de ore), European 

Schoolnet Academy 

“Promoting Tehnology-Enhanced Teaching”, in 

perioada 23.04.2018-23.05.2018( 12 ore), European 

Schoolnet Academy 

“Europeana in Your Classroom: building 21
st
-

century competences with digital cultural heritage”, 

in perioada 30.04.2018-15.06.2018( 26 de ore), 

European Schoolnet Academy 

 

19. Anișoara Sprînceană Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice la examenul de definitivat si Concursul de 

titularizare -30 credite 

Scoala Altfel Provocare si necesitatepentru elevi si 

profesori 20-30-martie 2018, CCD Iasi, 30 ore, 8 

credite 

Grad didactic I pe baza titlului de doctor – 2015 

128  

20. Mihaela –Iulia 

Spiridon 

Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice la examenul de definitivat si Concursul de 

titularizare -30 credite 

Scoala Altfel Provocare si necesitatepentru elevi si 

profesori 20-30-martie 2018, CCD Iasi, 30 ore, 8 

credite 

38  

21. Ana –Maria Grozavu In curs de formare,  inspectie speciala grad I 

Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice la examenul de definitivat si Concursul de 

titularizare -30 credite 

30 In curs de 

formare 

22. Vasile Pricop  Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice la examenul de definitivat si Concursul de 

titularizare -30 credite 

10 axiome ale educației parentale – 15 credite 

45  

23. Anca - Olguța Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 30  
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Berenghia didactice la examenul de definitivat si Concursul de 

titularizare -30 credite 

24.  Marioara Preutu Management educațional participativ – 22 credite 22  

25.  Mirela Cristina Liuta Sustinere grad I, 2018 

Demersuri specifice pentru scrierea si 

implementarea proiectelor CAEN/CAER/CAEJ – 

2015, 30 credite 

 

120   

26.  Lucia Victoria Eniu Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice la examenul de definitivat si Concursul de 

titularizare -30 credite 

Francais sur objectifs specifiques, 2015 

30  

28. Adriana Matcovici  Grad I, 2015 90  

29. Camelia Apetroaie Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice la examenul de definitivat si Concursul de 

titularizare -30 credite 

30  

30.  Eduard Mitrica  Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice la examenul de definitivat si Concursul de 

titularizare -30 credite 

Scoala Altfel Provocare si necesitatepentru elevi si 

profesori 20-30-martie 2018, CCD Iasi, 30 ore, 8 

credite 

38  

31. Elisabeta Haratu Scoala Altfel Provocare si necesitatepentru elevi si 

profesori 20-30-martie 2018, CCD Iasi, 30 ore, 8 

credite 

8  

32. Angela Cășăriu  „Istoria recentă a României”, 1.09 – 3.10 2015, 25 

credite 

25  

33. Vasilica 

  Dimitriu - Sîrghie  

„Proiectarea curriculară centrată pe competențe„, 

POSDRU, 2014(89 ore, 25 de credite transferabile); 

” Click2- Eficiență în predare prin folosirea 

metodelor interactive” POSDRU . nr. 208/ 14.03. 

2014(71, ore, 20 credite profesionale) 

Demersuri specific pentru scrierea și implementarea 

proiectelor educative din  CAEN/ 

CAER/CAEJ”(30 ore), 8 credite -noiembrie 2015; 

"Profesorului metodist-roluri și competenţe în 

analiza și evaluarea inspecţie de specialitate", 

perioada 8.02.2016-17.02.2016(24 ore), 6 credite 

Programul de formare continuă 

"Interdisciplinaritate-pluridisciplinaritate în 

activităţile didactice ale profesorilor de religie", 

perioada 09.-18.06.2017; 

Programul de formare continuă "Profesorul 

metodist –roluri și competenţe în analiza  și 

evaluarea inspecţiei de specialitate", perioada 09-

18.06.2017(24 ore); 6 credite Managementul 

proiectelor educationale", perioadaː22.01-

05.02.2018(89 ore și 22 credite transferabile); 

Şcoala altfel provocare si necesitate pentru elevi si 

profesori", perioada 20-30.03.2018(30 ore); 8 

credite 

 Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor 

didactice care participă la examenul de definitivare 

în învăţământ și concursul naţional pentru ocuparea 

posturilor /cadrelor declarate vacante/rezervate în 

unităţile de învăţământ preuniversitar", 

perioadaː15.03.2018-18.04.2018(120 ore și 30 de 

125  
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credite transferabile). 
34.  Elena Adobriței  Inscriere gradul II In curs 

de 

formar

e 

In curs de 

formare 

35.  Catalina Radu   

Sugestii metodologice in abordarea orei de 

consiliere si dezvoltare personala, 2018, 30 ore 

 

8   

36. Romeo Preutu  Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice la examenul de definitivat si Concursul de 

titularizare -30 credite 

 

30  

37.  Emanuela-Ana 

Mărgineanu  

Doctorat,2016 

Definitivat, 2017 

90  

38. Petruta Fasola-

Matasaru 

Grad II, 2018 

Sustinere colocviu gradul I 

90 In curs de 

formare 

 

 

Analiza SWOT a activității de formare și perfecționare 

Puncte tari 

- Preocuparea continuă a profesorilor pentru perfecționare 

- Suportul managerilor școlii în vederea participării la cursuri de formare/perfecționare în țară 

și străinătate 

Puncte slabe 

- Alegerea unor cursuri nu a fost intotdeauna în concoradnță cu nevoia de dezvoltare personală 

- Multe credite ce vor expira în anul școlar următor 

 Oportunități 

- Oferta variata a CCD și a altor furnizori de formare 

- Oferta proiectului  POCU  ” CRED” ( Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți) 

- Oferta cursurilor de perfecționare/master/studii postuniversitare 

- Oferta stagiilor de formare în strainătate 

Amenințări 

- Fonduri insuficiente pentru activitatea de formare 

 

Întocmit de prof. consilier școlar Petruța Fasolă-Mătăsaru 
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V. MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 
 
 
 

V.1.  DISCIPLINE OPȚIONALE 2020-2021 

 
 

Clasa 
Numar 

optionale Disciplina Optional 

V A 

1 Religie PREGATITI PENTRU VIATA SI COMUNITATE 

2 Limba italiană PARLIAMO ITALIANO 

3 Limba română   

V B 

1 Limba română 

MICII ARTISTI IN LUMEA TEATRULUI SI A 

POVESTILOR 

2 Geografie CURIOZITATI GEOGRAFICE 

3 

Limba engleză BOOKFLIX:EXPLORE A WORLD OF 

KNOWLWDGE THROUGH READINE 

VI A 

1 Limba română LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ 

2 Matematică RECREATII MATEMATICE 

3 Limba engleză THE WORLD OF COMICS 

VI B 

1 Limba engleză THE WORLD OF COMICS 

2 Limba română LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ 

3 Limba latină RADICINI LATINE IN CULTURA SI CIVILIZATIA 

ROMANEASCA 

VII A 

1 Matematică COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ 

2 Limba engleză AMAZING SCIENCE 

3 Limba română   

VII B 

1 Matematică COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ 

2 Limba engleză AMAZING SCIENCE 

3 Limba română   

VIII A 

1 Matematică COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ 

2 Limba engleză ENGLISH FOR EXAMS 

3 Limba engleză LIFE STORIES: BIOGRAPHIES THAT INSPIRE 

US 

4 Limba română LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ 

VIII B 

1 Matematică COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ 

2 Limba română GRAMATICA SI STLISTICA 

3 Limba engleză ENGLISH FOR EXAMS 

4 Geografie TURISMUL IN ROMANIA 

IX A 
1 Limba engleză LIFE STORIES: BIOGRAPHIES THAT INSPIRE 

US 

IX A 1 Limba franceză LE FRANCAISE EN MUSIQUE 

IX B 1 Religie Icoana - fereastră deschisă spre absolut 

IX C 1 Religie Icoana - fereastră deschisă spre absolut 

IX D 3+3 informatica LABORATOR 

IX E 
1 Chimie METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE 

CHIMIE ANORGANICA 

IX F 
1 Chimie METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE 

CHIMIE ANORGANICA 

X A 

1 Limba engleză TALK UP,TALK RICH,TALK TURKEY 

SPEAKING PRACTICE FOR DEBATES 
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X A 1 Limba franceză LE CINEMA FRANCAISE 

X B 

1 Limba latină RADACIN ILATINE IN CULTURA SI 

CIVILIZATIA ROMANEASCA 

X C 1 Limba franceză LE FRANCAISE EN MUSIQUE 

X D 3+3 informatica LABORATOR 

X E 1 Biologie EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE 

 

   

X F 1 Geografie METROPOLE ALE LUMII 

XI A 

1 Limba engleză TALK UP,TALK RICH,TALK TURKEY 

SPEAKING PRACTICE FOR DEBATES 

1 Limba franceză LE FRANCAISE EN MUSIQUE 

2 Limba română ELEMENTE DE FONETICA SI VOCABULAR 

3 Limba română SCRIERE SI TRASLITERATIE ROMANO-RUSA 

4 Istorie ISTORIA RECENTA A ROMANIEI 

5 Limba latină ANTICHITATI GRECO-ROMANE IN ARTA: 

literatura,teatru,film 

6 Geografie HAZARDE NATURALE SI ANTROPICE 

XI B 

1 Limba latină ANTICHITATI GRECO-ROMANE IN ARTA: 

literatura,teatru,film 

2 Limba italiană PARLIAMO ITALIANO 

3 Educație fizică SPORT EGAL SANATATE 

4 Istorie ISTORIA RECENTA A ROMANIEI 

5 Geografie HAZARDE NATURALE SI ANTROPICE 

6 Limba franceză LE FRANCAISE EN MUSIQUE 

XI C 

1 Educație fizică SPORT EGAL SANATATE 

2 Geografie HAZARDE NATURALE SI ANTROPICE 

3 Istorie ISTORIA RECENTA A ROMANIEI 

4 Religie RELIGIA SI PROBLEMELE TINERILOR 

5 Limba română GRAMATICA SI STLISTICA 

  

 

  

XI D 3+3 informatica LABORATOR 

1 Matematică ISTORIA MATEMATICII 

XI E 

1 Matematică ISTORIA MATEMATICII 

2 Biologie EDUCATIE ECOLOGICA SI DE PROTECTIE A 

MEDIULUI 

3 Limba română TEHNICI DE REDACTARE A ESEULUI 

ARGUMENTATIV 

4 Biologie EDUCATIE PENTRU SANATATE 

5 Chimie CHIMIE ORGANICA APLICATA 

XI F 

1 Chimie ISTORIA CHIMIEI 

2 Biologie EDUCATIE PENTRU SANATATE 

3 Matematică COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ 

4 Biologie EDUCATIE ECOLOGICA SI DE PROTECTIE A 

MEDIULUI 

XII A 

1 Limba engleză ENGLISH FOR EXAMS 

1 Limba franceză S'ENTRAINER POUR LE DELF 

2 Geografie REGIUNILE GEOGRAFICE ALE EUROPEI 

3 Limba română TEHNICI DE ARGUMENTARE 

4 Limba română STILISTICA TEXTULUI LITERAR 

5 Geografie TURISMUL IN ROMANIA 

6 Istorie ISTORIA MONARHIEI IN ROMANIA(1866-1947) 

XII B 1 Limba franceză S'ENTRAINER POUR LE DELF 
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2 Geografie TURISMUL IN ROMANIA 

3 Geografie REGIUNILE GEOGRAFICE ALE EUROPEI 

4 Istorie O ISTORIE A COMUNISMULUI IN ROMANIA 

5 Limba română GRAMATICA SI STLISTICA 

6 Educatie fizica SPORT EGAL SANATATE 

7 Religie BISERICA SI PROBLENELE TINERILOR 

XII C 

1 Limba română GRAMATICA SI STLISTICA 

2 Istorie ISTORIA MONARHIEI IN ROMANIA(1866-1947) 

3 Limba engleză ENGLISH FOR INTERVIEWS 

4 Geografie REGIUNILE GEOGRAFICE ALE EUROPEI 

5 Educatie fizica SPORT EGAL SANATATE 

6 Educație muzicală PRIETENII CANTARETI 

XII D 
3+3 informatica LABORATOR 

2 matematica ISTORIA MATEMATICII 

XII E 1 Biologie EDUCATIE PENTRU SANATATE 

2 Matematică COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ 

3 Biologie EDUCATIE ECOLOGICA SI DE PROTECTIE A 

MEDIULUI 

4 Limba română TEXTUL ARGUMENTATIV 

5 Educatie fizica SPORT EGAL SANATATE 

6 Limba engleză ENGLISH FOR INTERVIEWS 

XII F 

1 Biologie EDUCATIE PENTRU SANATATE 

2 Biologie EDUCATIE ECOLOGICA SI DE PROTECTIE A 

MEDIULUI 

3 Limba română LECTURA CA ABILITATE DE VIATA 

4 Matematică COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ 

5 Educatie fizica SPORT EGAL SANATATE 

6 Chimie METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE 

CHIMIE ORGANICA 

XII G 

1 Limba engleză ENGLISH FOR EXAMS 

2 Matematică COMPLEMENTE DE MATEMATICĂ 

3 Biologie EDUCATIE PENTRU SANATATE 

4 Biologie EDUCATIE ECOLOGICA SI DE PROTECTIE A 

MEDIULUI 

5 Limba română STILISTICA TEXTULUI LITERAR 

6 Chimie METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE 

CHIMIE ORGANICA 
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VI. CONTROLUL CALITĂȚII - RAPORTUL COMISIEI CEAC 

 

RAPORT CEAC  semestrul I 2019 - 2020 

 In anul scolar 2019 - 2020 s-au realizat urmatoarele activitati de imbunatatire a calitatii la 

nivelul Colegiului National Mihail Sadoveanu, Pascani: 

1.  Combaterea absenteismului 

- scaderea numarului de absente nemotivate ale elevilor 

- motivarea elevilor pentru a participa activ la activitatile scolare 

 Indicatori realizare: - scaderea absentelor nemotivate cu cel putin 5% 

Concluzii: Se recomanda reluarea acestei activitati si in anul scolar viitor. 

•Realizare -  100 % 

 

2. Formarea continua a personalului didactic 

- participarea la cercuri si simpozioane 

- formarea cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar 

Indicatori realizare: - realizarea de perfectionari 

-participare la activitati de formare specifice - 30 de cadre 

Concluzii: se recomanda continuarea programelor de fromare continua, participari la 

simpozioane, workshopuri 

• Realizare 75 % 

 

3. Imbunatatirea calitatii  actului de evaluare 

- Evaluarea obiectiva a elevilor; formularea clara a obiectivelor si a itemilor 

- Informarea elevilor cu privire la punctajul acordat pentru fiecare item 

- Elaborarea masurilor de recuperare a materiei 

Indicatori realizare: - crearea de situatii centralizatoare privind rezultate teste elevi 

- realizarea de rapoarte privind modalitati de evaluare, eficienta lor, implementarea de noi forme 

de evaluare 

Concluzii: evaluarea trebuie sa fie obiectiva, prin discutarea cu elevii a rezultatelor 

obtinute ce ei in teste, activitati. 
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• Realizare 100 % 

 

4. Eficientizarea ofertei educationale pentru 2019-2020 

 - eficientizarea ofertei educationale pentru anul scolar 2019 - 2020 

- stabilirea unor activitati de promovare a ofertei educationale 

- corelarea ofertei cu piata de munca si comunitatea locala 

Indicatori realizare: - realizarea unui site de promovare 

- realizarea unui chestionar de orienare scolara si profesionala 

- realizarea unui film al ofertei educationale 

• Concluzii: realizarea unei oferte atractive, interactive, pentru noul an. 

• Realizare 100 % 

 

5. Integrarea elevilor 

- realizarea unui program de formare adaptiva pentru elevii din grupuri vulnerabile 

- realizarea de activitati de grup cu elevii din grupuri vulnerabile 

Indicatori realizare: - crearea unui grup cu elevii vulnerabili 

- realizare de activitati de grup cu acesti elevi 

• Concluzii: - - stabilirea grupului tinta 

- stabilirea unui program de lucru 

• Realizare  80 %   

 

6. Revizuirea documentatiei CEAC 

Indicatori realizare: - realizarea planului de activitati, revizuirea Strategiei CEAC 

- revizuirea Regulamentului de functionare CEAC 

• Concluzii: se recomanda continuarea revizuirii documentelor comisiei la fiecare inceput 

de an scolar. 

• Realizare 100 %. 
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7. Traseul absolventilor 

Indicatori realizare: - continuarea situatiei centralizatoare privind absolventii Colegiului 

- realizarea de intalniri cu fosti absolventi 

• Concluzii: realizarea unui traseu in fiecare an 

• Realizare 100 %. 

 

S-au propus pentru pentru anul scolar 2019 - 2020 urmatoarele activitati de imbunatatire a 

calitatii: 

 

1. Actualizare documente CEAC 

2. Formarea continua a personalului didactic 

3. Imbunatatire baza materiala 

4. Reducerea si combaterea absenteismului scolar 

5. Oferta educationala 

6. Rezultate examene nationale 

7. Traseu educational. 

În semestrul I al anului școlar 2019-2020 și până în prezent nu s-au semnalat abateri  

grave de disciplină. S-au desfășurat activități de monitorizare a elevilor ce necesită consultanță 

psihologică, s-a întocmit un orar de consultanță, s-au împarțit chestionare pentru elevi și părinți 

pentru depistarea situațiilor conflictuale între elevi, elevi și părinți, elevi și profesori. Rezultatele 

chestionarelor vor fi prezentate de catre psihologul scolar, cu masurile ameliorative care se 

impun. 

În vederea optimizării rezultatelor la Evaluare Națională și la Examenul de Bacalaureat 

2020 se parcurge un program de pregătire suplimentară a elevilor la disciplinele de examen 

conform unui grafic stabilit la nivelul fiecărei catedre. Se monitorizează prezența elevilor și 

progresele acestora. 

  Monitorizarea notării ritmice a elevilor; S-a prezentat un raport al ariei curriculare stiinte 

in cadrul Consiliului de Administratie al Colegiului – nu s-au semnalat probleme 

deosebite. 

 Monitorizarea numărului de note acordat fiecărui elev în concordanţă cu numărul de ore 

alocat disciplinei respective;  

  Diversificarea metodelor si a instrumentelor de evaluare;  

 Verificarea sistematica a corectitudinii cu care se completează cataloagele de către 

cadrele didactice;  
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 Realizarea unor scurte informări lunare privind ritmicitatea notarii, situaţia frecvenţei 

elevilor si masurile luate de către profesorii diriginţi, precum si prezentarea acesteia către 

conducerea scolii;  

  Programarea corecta a lucrărilor de verificare pe clase, pentru a evita aglomerarea 

elevilor;  

 Verificarea existentei unei concordante intre notele trecute pe lucrările scrise si a notelor 

trecute în catalog;  

 In primul semestru s-au elaborat si verificat procedurile de sistem si procedurile 

operationale ale Comisiei si se continua activitatea si in semestrul al II-lea. 

 Se lucreaza la o analiza a nevoilor de formare in colaborare cu responsabilul comisiei 

pentru anul scolar 2019 – 2020 

 

                                                                           Responsabil CEAC, 

                                                                       Prof. APETROAIE CAMELIA 
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Analiza  activitatii Comisiei SCIM, semestrul I, an scolar 2019 – 2020 

 

In semestrul I, anul scolar 2019- 2020, Comisia SCIM a desfășurat următoarele activități, 

prin participarea parților implicate, în scopul implementarii Sistemului de Control 

Intern/Managerial la nivelul entității: 

 1. Analiza documentelor care stabilesc structura organizatorică și funcționarea entității; 

Organigrama instituției, ROF, stat funcții. 

 2. Analiza modului de constituire a comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare 

metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial. 

 3. Analiza Programului de dezvoltare a SCIM ce urmeaza a fi intocmit 

 4.  Analiza obiectivelor generale și specifice ale institutiei. 

 5. Analiza procedurilor Sistemului de Control Intern/Managerial 

 6. Analiza modului de implementare a procedurii privind Managementul funcțiilor 

sensibile 

 7. Analiza modului de implementare a Standardului 11 – Continuitatea activității 

 8. Analiza modului de implementare a Standardului 10 – Supravegherea  

 9. Analiza modului de realizare a autoevaluării Sistemului de Control Intern/Managerial. 

S-a discutat si s-a stabilit necesarul de documente ce urmează a fi întocmite de catre 

angajatii institutiei, în vederea implementarii SCIM: 

1. Actualizarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei 

de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial. 

2. Elaborarea Programului de dezvoltare a SCIM prin identificarea oportunităților de 

îmbunătățire a măsurilor pentru anul 2019. 

3. Elaborarea/actualizarea obiectivelor specifice și a indicatorilor de performanță asociați 

structurilor funcționale pentru anul 2019 

4. Actualizarea procedurii de sistem privind Managementul riscurilor  

5. Identificarea/reevaluarea riscurilor asociate pentru fiecare structură în parte și 

elaborarea Registrului riscurilor pentru anul 2019 ( E.G.R.-Echipa de Gestionare a Riscurilor-

structura echipei, ROF). 

6. Elaborarea/actualizarea, după caz, a procedurilor de sistem și operaționale. 

7. Actualizarea Inventarului funcțiilor sensibile. 

8. Analiza, eventual actualizarea Inventarului situaţiilor generatoare de întreruperi ale 

activităţii. 
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9. Elaborarea Strategiilor de control privind sistemul de control intern / managerial la 

nivelul entității. 

10. Elaborarea documentelor privind autoevaluarea SCIM, conform Instrucțiunilor 

prevăzute în  O.S.G.G. 400/2015 cu modificarile si completarile ulterioare (Chestionare 

autoevaluare, Situația sintetică). 

12. Organizarea ședinței trimestriale a Comisiei de monitorizare, coordonare şi 

îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial. 

 Au fost discutate, pe baza unor modele ale documentației care stă la baza 

implementării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform Ordinul nr. 

200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al 

Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial 

al entităţilor publice, următoarele aspecte: 

 Documente privind constituire Comisiei SCIM: 

 Referat Decizie constituire comisie control intern 

 Decizie privind constituirea Comisiei SCIM cu anexele aferente 

 Program de dezvoltare al SCIM 

 Regulamentul de Organizare si Functionare al Comisiei SCIM  

 Decizie Secretar Comisia SCIM  

 Proces verbal instruire comisia SCIM conform OSGG 200/2016 

 Responsabilitati, anexe la fisele postului 

 Descrierea standardelor pentru instruirea comisiei SCIM 

 Documente privind constituirea Echipei de Gestionare a Riscurilor (EGR) 

 Referat Decizie EGR 

 Decizie EGR 

 Decizie Secretar EGR 

 Regulament EGR 

 Au fost analizate și proiectate in baza unor modele de proceduri operationale si de 

sistem, cu înregistrările de rigoare pentru fiecare compartiment identificat in cadrul 

structurii organizatorice  a institutiei. 

 Au fost discutate, pe baza unor modele ale documentației care stă la baza 

implementării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform Ordinul nr. 

200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al 

Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial 

al entităţilor publice, următoarele aspecte:  

 S-au stabilit procedurile operationale pe care Comisia de monitorizare impreuna 

cu EGR din cadrul Colegiului Mihail Sadoveanu Pascani le vor elabora pe fiecare 

Comisie de lucru si Comisie metodica asa cum reiese din Organigrama 

Colegiului. 

 S-au stabilit tipurile de activitati inventariate cu riscurile asociate ce vor fi 

evaluate conform Procedurii de sistem Managementul riscului. 

 S-au intocmit toate procedurile de sistem si cele operationale. 

 Pentru buna desfasurare a activitatii Comisiei se va avea in vedere implementarea 

tuturor procedurilor stabilite. 

 

                                                                    Presedinte SCIM, 

                                                              prof. Apetroaie Camelia 
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VII. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
 
 

 
VII.1 BURSE ELEVI 

 

Burse de merit : 

Nr crt Numele si prenumele Clasa 

1.  BALAN  G. C. BIANCA ANDREIA VI B 

2.  MERCAȘ  O.  MIRCEA OCTAVIAN VI B 

3.  OBLÎNCESCU  R. E.  EMANUEL IONUȚ VI B 

4.  CIUCIU  I.  IULIA LAVINIA VIII A 

5.  DIMITRIU  SÎRGHIE  D.  MARIA  GABRIELA   VIII A 

6.  MOROI  M. CLAUDIA VIII A 

7.  TATARU  C. ADRIAN  GABRIEL VIII A 

8.  FRASILĂ M. ŞTEFAN XI E 

9.  BĂICEANU G. DUMITREL X E 

10.  IFTENE  C.  MIHAI  DUMITRU X E 

11.  GADIBADI  P.  CRISTINA XII A 

12.  JÎTARU  C. T.  IOANA VLADINA X E 

13.  SPATARIU I.  IOAN GABRIEL XI E 

14.  TUDORACHE C. ALEXANDRA PAULA XII G 

15.  ISTICIOAIA  G.  BIANACA  ELENA XII A 

16.  AXINTE  M. C. MIRCEA  GABRIEL X E 

17.  BERENGHIA B. SMARANDA X E 

18.  DOMNICU  V.  ALINA XI A 

19.  DULHARU  I.  LORENA  BRIGITTA XI E 

20.  HREBENCIUC  M. L.   MIHAIL X E 

21.  COJOCARU  O.  TATIANA XI A 

22.  MAXIM  C.  MATEI XI D 
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23.  NESTOR  V. S.  MARIA XI D 

24.  VASILE  M.  IOANA LORENA X E 

25.  ȚURCANU  R.  CĂTĂLINA XI A 

26.  VÎNTUR I. ANTONIA XII D 

27.  PĂDURARIU  L.  LAURA  IOANA XI C 

28.  COJOCARU  N. DANIELA XII C 

29.  NECHIFOR  M.  MARIA  SANDRA XII C 

30.  OSOIANU  V.  ANDREI XII G 

 

     Burse de studiu: 

 

Nr crt Numele si prenumele Clasa 

1.  ADAM  N.  MARIO  FLORIAN VI B 

2.  TOFAN  N.  ALEXIA  MARIA VI B 

 

Burse sociale 

- Bolnavi 

Nr crt Numele si prenumele Clasa 

1.  ALBU O. I. DIANA ELENA XI A 

2.  AULINEI I. MARIAN IULIAN IX D 

3.  MUNTEANU P. ROBERT ŞTEFAN X F 

 

 

 

- Situatie materiala foarte grea: 

 

Nr crt Numele si prenumele Clasa 

1.  PÎRLEA V. RADU VIII B 

2.  BÂCU I. BIANCA ANDREEA IX C 

3.  PÎRLEA V. ABEL XI F 

4.  PÎRLEA V. ESTERA XII F 
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- Orfani 

 

Nr crt Numele si prenumele Clasa 

1.  ANTON V. DAVID MARIO V B 

2.  COSTIȘ G. LAURENȚIA ADRIANA IX A 

3.  LUPAȘCU P. MIHAELA IX A 

4.  BARHAN G. IULIAN IX B 

5.  NATU  I. ALEXNDRU CONSTANTIN IX C 

6.  NISTOR I. IONELA DELIA IX C 

7.  COJOCĂRESCU D. REBECA DARIA IX D 

8.  CIOPRAGA G. T. ANDRADA IOANA IX E 

9.  PAL M. ELENA X A 

10.  DEACONU F. DENIS ANDREI X D 

11.  LUNGU V. MARIA CRINA X D 

12.  MIRON B. ŞTEFANIA XI G 

13.  BULUC I. ALEXANDRA XI A 

14.  ROTARIU B. DUMITRIŢA MIHAELA XI B 

15.  BARHAN G. ANDREI XI C 

16.  CREŢU C. RADU CONSTANTIN XI C 

17.  IOVU I. ANDRA MĂDĂLINA XI C 

18.  PELIN I. VERONICA XI C 

19.  COJOCĂRESCU D. BIANCA IOANA XI D 

20.  GIURGILĂ I. MARTINA XI E 

21.  IANUŞ P. PAULA ANTONELA XI E 

22.  ONCIU A. ANDREI IULIAN XI F 

23.  ANTOCI P. C. IONELA CĂTĂLINA XII B 

24.  CÎMPANU S. CRISTIAN MANUEL XII B 

25.  FILOTE C. LAVINIA XII B 
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26.  PETRESCU C. ȘTEFANIA PETRONICA XII C 

27.  BERARU C. G. ROBERT GABRIEL XII E 

28.  BORŞA C. M. COSMIN ANDREI XII E 

29.  SPUMĂ R. L. ROXANA ANAMARIA XII E 

30.  NEACŞU G. ELENA EVELINA XII G 

 

 

 

BANI DE LICEU 
 

Nr. crt. Numele beneficiarului clasa 

1 Ionașcu A Sabina-Mădălina Clasa a IX-a A 

2 Oțel I Paula Clasa a IX-a A 

3 Apostol N Romina-Gabriela Clasa a IX-a B 

4 Macovei P Miruna-Elena Clasa a IX-a B 

5 Rusu F Elena-Dana Clasa a IX-a B 

6 Țiroi C Costinela-Alexandra Clasa a IX-a B 

7 Babătă G Georgiana-Roxana Clasa a IX-a C 

8 Isticioaia I Ioana-Ștefania Clasa a IX-a C 

9 Tătărușanu G Maria Clasa a IX-a C 

10 Tătărușanu N Nicu Clasa a IX-a C 

11 Cojocariu V Alexandra-Maria Clasa a IX-a E 

12 Matasaru C Ioana Clasa a IX-a E 

13 Costan T Teodora Clasa a IX-a F 

14 Dominte M Alisa Clasa a IX-a F 

15 Cojocaru C Mihaela Clasa a X-a A 

16 Jitărescu C Otilia Clasa a X-a A 

17 Sîrghie C Marina Clasa a X-a A 

18 Iacobescu D Timotei Clasa a X-a B 
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Nr. crt. Numele beneficiarului clasa 

19 Tarcan I Ionel-Daniel Clasa a X-a B 

20 Chingălată C Edi-Ionuț Clasa a X-a C 

21 Palaghia V Maria Clasa a X-a C 

22 Roșca I Alexandru-David Clasa a X-a D 

23 Ungureanu G Elena Clasa a X-a F 

24 Alexandru I Amelia-Lenuța Clasa a XI-a A 

25 Anton F Brigita-Camelia Clasa a XI-a A 

26 Iftimoaia C Maria-Mirabela Clasa a XI-a A 

27 Oțel I Cristina Clasa a XI-a A 

28 Asoltanei I Andreea Clasa a XI-a B 

29 Bujor C Georgiana-Amalia Clasa a XI-a B 

30 Chelaru P Roxana-Maria Clasa a XI-a B 

31 Vîrvara C David-Alexandru Clasa a XI-a B 

32 Vrabii G Emanuela Clasa a XI-a B 

33 Asoltanei V Ana-Maria Clasa a XI-a C 

34 Bolohan O Florin-Eduard Clasa a XI-a C 

35 Curcă G Marian Clasa a XI-a C 

36 Mercore Ș Petru-Daniel Clasa a XI-a C 

37 Frij I Alexandra-Ștefania Clasa a XI-a D 

38 Ilinca V Ioana Clasa a XI-a D 

39 Jitărescu C Filip Clasa a XI-a D 

40 Adăscăliței A Albert-Constantin Clasa a XI-a F 

41 Enea C Codrin-Andrei Clasa a XI-a F 

42 Georghiu D Daniel Clasa a XI-a F 

43 Iacobescu D Rahela-Rut Clasa a XI-a F 

44 Roznovăț I Constantin Clasa a XI-a F 

45 Rusu F Iuliana-Adriana Clasa a XI-a G 
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Nr. crt. Numele beneficiarului clasa 

46 Livadariu I Ioana-Irina Clasa a XII-a A 

47 Tătărușanu G Georgiana Clasa a XII-a A 

48 Ciocoiu M Marinela-Loredana Clasa a XII-a B 

49 Costea V Maria-Raluca Clasa a XII-a B 

50 Nechita L Gabi Clasa a XII-a B 

51 Nunucă Ș Patrisia-Petronela Clasa a XII-a B 

52 Omușoru C Ioan-Vlăduț Clasa a XII-a B 

53 Oțel I Xenia Clasa a XII-a B 

54 Roman I Ana-Maria Clasa a XII-a B 

55 Apostol I Alexandru Clasa a XII-a C 

56 Druc M Ana-Maria Clasa a XII-a C 

57 Dominte M Marta Clasa a XII-a E 

58 Cășuneanu C Alexandra Clasa a XII-a F 

59 Dimache C Elena-Daniela Clasa a XII-a F 

60 Iacobescu D Naomi-Emanuela Clasa a XII-a F 

61 Matei P Andrei-Marian Clasa a XII-a F 

62 Voicu C Costel Clasa a XII-a F 

63 Hârtopanu C Ilie Clasa a XII-a G 

64 Maftei C Florina-Bianca Clasa a XII-a G 

65 Munteanu I Alexandra Clasa a XII-a G 

66 Munteanu I Fabian Clasa a XII-a G 

67 Pantoc G Marian-Denis Clasa a XII-a G 

68 Vieru I Liviu-Eduard Clasa a XII-a G 
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VII.2.   RAPORT FINANCIAR    AN   2019 

       

        

          Ec. Ciuta  Camelia 
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VIII. RELAȚIA CU MASS MEDIA ȘI IMAGINEA ÎN COMUNITATE 
 

 

Septembrie 2019 

Deschiderea anului scolar 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38575-deschiderea-noului-an-scolar-

emotii-pentru-boboci-discursuri-si-promisiuni 

https://bittv.info/politicienii-alaturi-de-elevi-in-prima-zi-de-scoala/ 

https://bittv.info/inceput-de-an-scolar-cu-premii-pentru-elevii-de-la-colegiile-mihail-sadoveanu-si-cf-

unirea-din-pascani/ 

Premierea Decaristilor la ISJ Iasi 

https://bittv.info/elevii-colegiului-sadoveanu-din-pascani-care-au-obtinut-media-10-la-evaluarea-

nationala-au-fost-premiati-de-inspectoratul-scolar-judetean-iasi/ 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38659-doi-elevi-din-pascani-care-au-

obtinut-media-10-la-evaluarea-nationala-au-fost-premiati-la-isj-iasi 

Dimitriu Carmen 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38675-misionar-in-gagauzia-fosta-

directoare-de-liceu-de-elita-traieste-in-camin-la-comrat 

https://bittv.info/misionar-in-gagauzia-fosta-directoare-de-liceu-de-elita-traieste-in-camin-la-comrat/ 

Ziua Pompierilor 13 September 

https://bittv.info/activitate-de-informare-preventiva-la-colegiul-national-m-sadoveanu-in-colaborare-cu-

sectia-de-pompieri-pascani/ 

Euroscola 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38718-teatrul-schimba-educatia-

educatia-schimba-vieti-proiect-euroscola-la-colegiul-sadoveanu 

https://bittv.info/colegiul-national-mihail-sadoveanu-pregateste-un-nou-proiect-pentru-concursul-

euroscola/ 

Transport local  

https://bittv.info/proiect-adoptat-programul-de-transport-de-persoane-in-judet-va-fi-corelat-cu-orarul-

scolilor/ 

https://bittv.info/solicitare-pentru-transportatori-modificati-va-programul-pentru-elevii-navetisti/ 

 

Balul Bobocilor 

http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/eveniment/38813-liceenii-din-pascani-

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38575-deschiderea-noului-an-scolar-emotii-pentru-boboci-discursuri-si-promisiuni
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38575-deschiderea-noului-an-scolar-emotii-pentru-boboci-discursuri-si-promisiuni
https://bittv.info/politicienii-alaturi-de-elevi-in-prima-zi-de-scoala/
https://bittv.info/inceput-de-an-scolar-cu-premii-pentru-elevii-de-la-colegiile-mihail-sadoveanu-si-cf-unirea-din-pascani/
https://bittv.info/inceput-de-an-scolar-cu-premii-pentru-elevii-de-la-colegiile-mihail-sadoveanu-si-cf-unirea-din-pascani/
https://bittv.info/elevii-colegiului-sadoveanu-din-pascani-care-au-obtinut-media-10-la-evaluarea-nationala-au-fost-premiati-de-inspectoratul-scolar-judetean-iasi/
https://bittv.info/elevii-colegiului-sadoveanu-din-pascani-care-au-obtinut-media-10-la-evaluarea-nationala-au-fost-premiati-de-inspectoratul-scolar-judetean-iasi/
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38659-doi-elevi-din-pascani-care-au-obtinut-media-10-la-evaluarea-nationala-au-fost-premiati-la-isj-iasi
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38659-doi-elevi-din-pascani-care-au-obtinut-media-10-la-evaluarea-nationala-au-fost-premiati-la-isj-iasi
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38675-misionar-in-gagauzia-fosta-directoare-de-liceu-de-elita-traieste-in-camin-la-comrat
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38675-misionar-in-gagauzia-fosta-directoare-de-liceu-de-elita-traieste-in-camin-la-comrat
https://bittv.info/misionar-in-gagauzia-fosta-directoare-de-liceu-de-elita-traieste-in-camin-la-comrat/
https://bittv.info/activitate-de-informare-preventiva-la-colegiul-national-m-sadoveanu-in-colaborare-cu-sectia-de-pompieri-pascani/
https://bittv.info/activitate-de-informare-preventiva-la-colegiul-national-m-sadoveanu-in-colaborare-cu-sectia-de-pompieri-pascani/
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38718-teatrul-schimba-educatia-educatia-schimba-vieti-proiect-euroscola-la-colegiul-sadoveanu
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38718-teatrul-schimba-educatia-educatia-schimba-vieti-proiect-euroscola-la-colegiul-sadoveanu
https://bittv.info/colegiul-national-mihail-sadoveanu-pregateste-un-nou-proiect-pentru-concursul-euroscola/
https://bittv.info/colegiul-national-mihail-sadoveanu-pregateste-un-nou-proiect-pentru-concursul-euroscola/
https://bittv.info/proiect-adoptat-programul-de-transport-de-persoane-in-judet-va-fi-corelat-cu-orarul-scolilor/
https://bittv.info/proiect-adoptat-programul-de-transport-de-persoane-in-judet-va-fi-corelat-cu-orarul-scolilor/
https://bittv.info/solicitare-pentru-transportatori-modificati-va-programul-pentru-elevii-navetisti/
http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/eveniment/38813-liceenii-din-pascani-incep-sezonul-distractiei-cabron-si-lino-golden-printre-invitatii-speciali
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incep-sezonul-distractiei-cabron-si-lino-golden-printre-invitatii-speciali 

https://bittv.info/elevii-pascaneni-de-clasa-a-ix-a-pregatiri-pentru-balul-bobocilor/ 

 

 

Octombrie 2019 

 

Euroscola 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38932-campanie-de-promovare-a-lui-

rudolf-nesvadba-indragitul-actor-pascanean  

https://bittv.info/activitati-in-cadrul-proiectului-euroscola-la-colegiul-mihail-sadoveanu-din-pascani/ 

https://bittv.info/proiect-euroscola-trupa-de-teatru-rudy-la-colegiul-sadoveanu/ 

Activitate de prevenirea consumului de droguri 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38930-activitati-educativ-preventive-

privind-consumul-si-traficul-de-droguri-la-doua-scoli-din-pascani 

Domnilor profesori cu dragoste- geografie- Ancuta Teodor 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/39005-profesorii-de-geografie-

pensionari-au-fost-sarbatoriti-in-cadrul-galei-organizate-de-casa-de-cultura-mihail-sadoveanu 

https://bittv.info/manifestare-dedicata-cadrelor-didactice-pensionare-la-pascani-domnilor-profesori-cu-

dragoste/ 

Filit 

http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/cultura/38984-manifestare-filit-la-colegiul-

sadoveanu 

https://bittv.info/scriitori-printre-liceeni-la-colegiul-national-mihail-sadoveanu-din-pascani/ 

Anghelus Petrica 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/politie/39130-ce-a-decis-curtea-de-apel-iasi-in-

cazul-profesorului-anghelus 

https://bittv.info/profesor-de-sport-dat-afara-de-la-colegiul-sadoveanu-a-fost-condamnat-definitiv-pentru-

hartuire/ 

Ziua Armatei 

http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/eveniment/39311-simpozion-dedicat-zilei-

armatei-romane-la-casa-de-cultura-mihail-sadoveanu 

https://bittv.info/ziua-armatei-romane-sarbatorita-la-pascani/ 

Concurs Teatru- Rampa Teatrala 

http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/eveniment/38813-liceenii-din-pascani-incep-sezonul-distractiei-cabron-si-lino-golden-printre-invitatii-speciali
https://bittv.info/elevii-pascaneni-de-clasa-a-ix-a-pregatiri-pentru-balul-bobocilor/
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38932-campanie-de-promovare-a-lui-rudolf-nesvadba-indragitul-actor-pascanean
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38932-campanie-de-promovare-a-lui-rudolf-nesvadba-indragitul-actor-pascanean
https://bittv.info/activitati-in-cadrul-proiectului-euroscola-la-colegiul-mihail-sadoveanu-din-pascani/
https://bittv.info/proiect-euroscola-trupa-de-teatru-rudy-la-colegiul-sadoveanu/
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38930-activitati-educativ-preventive-privind-consumul-si-traficul-de-droguri-la-doua-scoli-din-pascani
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/38930-activitati-educativ-preventive-privind-consumul-si-traficul-de-droguri-la-doua-scoli-din-pascani
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/39005-profesorii-de-geografie-pensionari-au-fost-sarbatoriti-in-cadrul-galei-organizate-de-casa-de-cultura-mihail-sadoveanu
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/39005-profesorii-de-geografie-pensionari-au-fost-sarbatoriti-in-cadrul-galei-organizate-de-casa-de-cultura-mihail-sadoveanu
https://bittv.info/manifestare-dedicata-cadrelor-didactice-pensionare-la-pascani-domnilor-profesori-cu-dragoste/
https://bittv.info/manifestare-dedicata-cadrelor-didactice-pensionare-la-pascani-domnilor-profesori-cu-dragoste/
http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/cultura/38984-manifestare-filit-la-colegiul-sadoveanu
http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/cultura/38984-manifestare-filit-la-colegiul-sadoveanu
https://bittv.info/scriitori-printre-liceeni-la-colegiul-national-mihail-sadoveanu-din-pascani/
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/politie/39130-ce-a-decis-curtea-de-apel-iasi-in-cazul-profesorului-anghelus
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/politie/39130-ce-a-decis-curtea-de-apel-iasi-in-cazul-profesorului-anghelus
https://bittv.info/profesor-de-sport-dat-afara-de-la-colegiul-sadoveanu-a-fost-condamnat-definitiv-pentru-hartuire/
https://bittv.info/profesor-de-sport-dat-afara-de-la-colegiul-sadoveanu-a-fost-condamnat-definitiv-pentru-hartuire/
http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/eveniment/39311-simpozion-dedicat-zilei-armatei-romane-la-casa-de-cultura-mihail-sadoveanu
http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/eveniment/39311-simpozion-dedicat-zilei-armatei-romane-la-casa-de-cultura-mihail-sadoveanu
https://bittv.info/ziua-armatei-romane-sarbatorita-la-pascani/
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https://bittv.info/liceeni-pascaneni-locul-i-la-festivalul-rampa-teatrala-foto/ 

 

Noiembrie 2019 

Zilele sadoveniene 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/39396-program-zilele-colegiului-

mihail-sadoveanu 

https://bittv.info/zile-festive-la-colegiul-national-mihail-sadoveanu/ 

https://bittv.info/dialoguri-esentiale-sarbatorile-colegiului-sadoveanu-video/ 

https://bittv.info/labirintul-timpului-vernisaj-de-pictura-la-pascani/ 

https://bittv.info/scoala-planetelor-calatorie-in-univers-pentru-elevii-pascaneni/ 

 

Sperante olimpice 

http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/eveniment/39428-rezultatele-concursului-

interjudetean-de-matematica-sperante-olimpice-doc 

https://bittv.info/rezultatele-finale-la-concursul-sperante-olimpice-editia-a-xix-a/ 

Balul bobocilor 

http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/eveniment/39418-croaziera-bobocilor-de-

la-sadoveanu-iata-cine-sunt-castigatorii 

https://bittv.info/andra-si-eduard-miss-si-mister-boboc-la-balul-colegiului-sadoveanu/ 

 

Lecturi Sadoveniene 

https://bittv.info/echipajul-de-la-liceul-teoretic-miron-costin-din-pascani-locul-i-la-concursul-de-literatura-

lecturi-sadoveniene/ 

http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/39443-concurs-de-literatura-la-

protopopiatul-pascani-liceul-miron-costin-s-a-clasat-pe-locul-i 

Euroscola- proiect castigator 

https://bittv.info/elevii-colegiului-national-mihail-sadoveanu-din-nou-la-parlamentul-european/ 

 

Decembrie 2019 

Informare- centru Cambridge- catedra de engleza 

https://bittv.info/informare-in-randul-elevilor-pentru-atestatul-cambridge/ 

https://bittv.info/liceeni-pascaneni-locul-i-la-festivalul-rampa-teatrala-foto/
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/39396-program-zilele-colegiului-mihail-sadoveanu
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/39396-program-zilele-colegiului-mihail-sadoveanu
https://bittv.info/zile-festive-la-colegiul-national-mihail-sadoveanu/
https://bittv.info/dialoguri-esentiale-sarbatorile-colegiului-sadoveanu-video/
https://bittv.info/labirintul-timpului-vernisaj-de-pictura-la-pascani/
https://bittv.info/scoala-planetelor-calatorie-in-univers-pentru-elevii-pascaneni/
http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/eveniment/39428-rezultatele-concursului-interjudetean-de-matematica-sperante-olimpice-doc
http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/eveniment/39428-rezultatele-concursului-interjudetean-de-matematica-sperante-olimpice-doc
https://bittv.info/rezultatele-finale-la-concursul-sperante-olimpice-editia-a-xix-a/
http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/eveniment/39418-croaziera-bobocilor-de-la-sadoveanu-iata-cine-sunt-castigatorii
http://www.newspascani.com/index.php/magazin/stiri-diverse/eveniment/39418-croaziera-bobocilor-de-la-sadoveanu-iata-cine-sunt-castigatorii
https://bittv.info/andra-si-eduard-miss-si-mister-boboc-la-balul-colegiului-sadoveanu/
https://bittv.info/echipajul-de-la-liceul-teoretic-miron-costin-din-pascani-locul-i-la-concursul-de-literatura-lecturi-sadoveniene/
https://bittv.info/echipajul-de-la-liceul-teoretic-miron-costin-din-pascani-locul-i-la-concursul-de-literatura-lecturi-sadoveniene/
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/39443-concurs-de-literatura-la-protopopiatul-pascani-liceul-miron-costin-s-a-clasat-pe-locul-i
http://www.newspascani.com/index.php/local/stiri-locale/educatie/39443-concurs-de-literatura-la-protopopiatul-pascani-liceul-miron-costin-s-a-clasat-pe-locul-i
https://bittv.info/elevii-colegiului-national-mihail-sadoveanu-din-nou-la-parlamentul-european/
https://bittv.info/informare-in-randul-elevilor-pentru-atestatul-cambridge/
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Erasmus +- Fii profesorul de care au nevoie elevii tai 

https://bittv.info/trei-profesori-de-la-colegiul-national-mihail-sadoveanu-au-participat-la-un-curs-de-

formare-la-londra-in-cadrul-unui-proiect-erasmus/ 

https://newspascani.com/index.php/2019/12/17/trei-profesori-de-la-sadoveanu-au-participat-la-un-curs-de-

formare-in-londra/ 

 

  

https://bittv.info/trei-profesori-de-la-colegiul-national-mihail-sadoveanu-au-participat-la-un-curs-de-formare-la-londra-in-cadrul-unui-proiect-erasmus/
https://bittv.info/trei-profesori-de-la-colegiul-national-mihail-sadoveanu-au-participat-la-un-curs-de-formare-la-londra-in-cadrul-unui-proiect-erasmus/
https://newspascani.com/index.php/2019/12/17/trei-profesori-de-la-sadoveanu-au-participat-la-un-curs-de-formare-in-londra/
https://newspascani.com/index.php/2019/12/17/trei-profesori-de-la-sadoveanu-au-participat-la-un-curs-de-formare-in-londra/
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IX. ALTE ACTIVITĂȚI DE IMPACT, DE SUCCES 
 
 
 

https://www.facebook.com/cnms.pascani/ 
 
 
 
 

IX.2. PREMII CONCURSURI, OLIMPIADE 

MATEMATICA 
Concurs Sperante Olimpice 

2 noiembrie 2019 

Nr 
crt 

Nume elev Cla
sa 

Concurs Profesor 
indrumator 

Premiul 

1.  COROBCO RĂZVAN - 

FLORIN 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA III 
2.  

JILAVU ALBERT 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA III 
3.  

MUNTEANU RAREȘ MIHAI 
5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA III 
4.  CREȚU DAVID 

CONSTANTIN 
5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA M 
5.  OSICEANU TEODOR 

CONSTANTIN 
5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE ANTON ADRIANA M 
6.  APARASCHIVEI 

DEMETRA-ILINCA 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA M 
7.  GAVRIL ALEXANDRA - 

ELENA 
5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA M 
8.  

BAROI SOFIA - THEA 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA M 
9.  COTEȚ-CHIPERI GEORGE 

CRISTIAN 
5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA M 
10.  COȚOFREA ANDREEA 

CLAUDIA 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE ANTON ADRIANA M 
11.  

SANDU ALEXANDRA 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA M 
12.  SPRÎNCEANA ANA MARIA 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE ANTON ADRIANA M 
13.  

BOMPA CRISTIAN 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA M 
14.  PREUTU MIRIAM 

TEOFANA 
5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE ANTON ADRIANA M 
15.  

SOFIAN ERIC 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA M 
16.  MORMECI CRISTIAN 

DARIUS 
5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE ANTON ADRIANA M 
17.  MĂRIUȚĂ RĂZVAN 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE FRASILA MIHAIL III 
18.  SPIRIDON SARA 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE FRASILA MIHAIL III 
19.  BALAN BIANCA ANDREIA 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE ANTON ADRIANA III 
20.  MERCAȘ MIRCEA 

OCTAVIAN 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE ANTON ADRIANA III 
21.  

MITESCU MATEI 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE ANTON ADRIANA 
Premiu 
special 

22.  
VERIVEȘ GEORGIANA 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE FRASILA MIHAIL 

Premiu 
special 

23.  TODOSIEA ANDREEA 

GABRIELA 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE FRASILA MIHAIL M 
24.  AGAVRILOAIE ȘTEFANA 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE FRASILA MIHAIL M 

https://www.facebook.com/cnms.pascani/
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AMELIA 
25.  OBLÎNCESCU EMANUEL 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE ANTON ADRIANA M 
26.  BORTAȘ NATANAEL 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE FRASILA MIHAIL M 
27.  BUTNARU IOANA ALESIA 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE ANTON ADRIANA M 
28.  

OPREA RAREȘ IOAN 7 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA M 
29.  AVRAM TEODORA 7 CONCURS SPERANTE OLIMPICE FRĂSILĂ MIHAIL M 
30.  GOSPODARU ANDREI 

ALEXANDRU 7 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA M 
31.  

LIUȚĂ DARIUS TEODOR 7 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 
POPESCU 

CLAUDIA M 
32.  BRUDARIU ALEXANDRU-

FLORIN 8 CONCURS SPERANTE OLIMPICE CRĂCIUN DORINEL III 
33.  BANU ROBERT ADRIAN 8 CONCURS SPERANTE OLIMPICE CRĂCIUN DORINEL M 
 

ROMANA 
Concursul Cezar Petrescu Harlau 2019 

Elevi... 

Prof. Atudorei Leonardo 

Premiul al II lea 

Lecturi sadoveniene ed 2019 

Elevi Asofiei Elena si.... 

Prof. Gabor Simona Gabriela 

Premiul al III lea 

  

ISTORIE 
   Concursul Urmaşii Principelui Cantemir îşi propune să valorifice competenţele elevilor abordarea 

interdisciplinară, potentialul lor creativ, imaginaţia cultural-ştiinţifică, într-un demers personalizat de 

cercetare a temelor circumscrise tuturor domeniilor în care a activat şi creat Dimitrie Cantemir. 

    Aflat anul acesta la cea de-a XIII-a ediție, concursul s-a desfășurat pe cinci secțiuni: GLIFE ŞI 

HIEROGLIFE (limbă şi literatură română, latină, greacă, rusă turcă, persană, arabă, franceză, italiană; 

etnografie şi folclor), DESCRIPTIO MUNDI (istorie, geografie, ştiinţe juridice, ştiinţe social-politice şi 

economice, strategie şi tactică militară, anatomie), SACROSANCTA SCIENTIA (teologie, filosofie, 

matematică, muzică pedagogie, psihologie, logică), AMICI PICTURAE (desen, pictură, grafică, critică 

de artă, istoria artelor), IMAGO MUNDI CANTEMYRII (ipostaze artistice medievale din secolele al 

XVII-lea – al XVIII-lea).  

    La secțiunea Descriptio Mundi, secțiune la care au participat 26 de echipaje, elevii Colegiului Mihail 

Sadoveanu: Alesia Stîngu, Bordos Nicoleta, Cebotaru Valeria, Goian Petru-Gabriel au obținut 

„Marele Premiu Cantemir” pentru cea mai bună lucrare din concurs, "Cantemiroglu și muzica 

orientală". 
 

FRANCEZA 
Elevul Daniel Gheorghiu din clasa a XI-a F a primit premiul I la concursul internațional de poezie  

Concours Europoésie UNICEF 2019 organizat la Paris.  

http://europoesie.centerblog.net/1029-concours-europoesie-unicef-2019-palmares-1
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Sara Sticea (a X-a D), Iulia Balan (a XI-a D), Tatiana Cojocaru (a XI-a A) au primit premii speciale. 

 

RUSA 
Patru eleve de la  Colegiul Național "Mihail Sadoveanu" au obținul Premii pentru Creativitate la 

Concursul International  Literar „Azerbaidjan, țară de foc, lasă-mă să te descopăr”, la care au participat 

studenți și elevi din România, precum și de la universități din Azerbaidjan, Belarusi și Rusia. Elevele Olari 

Elena, Bordos Nicoleta, Cebotaru Valeria şi Dulgheru Adela, coordonate de către Prof. dr. Anişoara 

Sprinceană, au fost invitate pentru premiere in cadrul manifestărilor culturale, desfăşurate la Biblioteca 

Centrală Universitară "Mihai Eminescu", in data de 25 noiembrie 2019. Evenimemtul a fost prilejuit de 

prezentarea romanului scriitorului din Azerbaidjan- Kamal Abdulla - „Câmpia Vrăjitorilor”, tradus în 

limba română de către  Prof. univ. dr. Ludmila Bejenaru. 
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X. CONSILIERE ȘI ORIENTARE. CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ. COMISII 

METODICE 
 
 
 

X.1. Consiliere și orientare 
 

RAPORT DE ACTIVITATE  AL COMISIEI METODICE A DIRIGINŢILOR 

SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR  2019-2020 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite 

ulterior. În semestrul I al anului școlar 2019-2020, activitatea Comisiei metodice a diriginţilor si-a propus 

drept prioritate o mai mare atenţie acordata creşterii standardelor de performanţă, modului în care elevii se 

integrează în colectivele lor,creşterii interesului pentru învăţătură, colaborării cu părinţii în vederea 

optimizării relaţiei şcoala-familie, îmbunătăţirii capacitaţii de socializare a elevilor în colectivităţile în care 

aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest sens, Comisia diriginţilor a avut în vedere realizarea unor 

activităţi diverse, prin care diriginţii şi elevii să conştientizeze implicarea lor în actul educativ, sa 

recepteze educaţia mai mult decât ca pe un act instructiv prin care se acumulează cunoştinţe, ci ca un 

mijloc de formare a personalităţii lor, de pregătire pentru viaţă, pentru integrarea în societate. Activităţile 

desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si orientare cu educaţia pentru 

nonviolenţa, pentru mediu, civică, pentru calitatea vieţii, pentru cultivarea respectului fata de cultură si 

tradiţii  

Principalele activităţi derulate: 

 constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor; 

 studierea, dezbaterea si afişarea la loc vizibil a programei şcolare pentru Consiliere şi 

Orientare, Consiliere si dezvoltare personala. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a 

planificării calendaristice a orelor de dirigenţie şi, pentru a veni în sprijinul diriginţilor, s-a 

realizat un formular tipizat pentru planificări. De asemenea, s-a elaborat un formular tipizat ce 

a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, 

în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Normele de sănătate şi securitate în 

munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor; 

 distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie intre 

şcoala, elev si părinte (clasa a IX-a); 

 organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale 

şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe; 

 organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii 

dirigintelui, propuneri de îmbunătăţire a criteriilor de evaluare din fişa de activitate a 
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dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-

diriginte-părinte; 

  informarea diriginţilor privind metodologiile de acordare a ajutoarelor ,,Bani de liceu” si 

burselor de performanță, merit, excelență; 

 constituirea Asociației de Părinți a Colegiului Național „M. Sadoveanu”; 

 elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea prevenirii 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi 

din mediu familial dezorganizat sau mono-parental, precum celor ai căror părinți sunt plecați în 

străinătate; 

 atragerea Comisiei Diriginţilor şi, implicit, a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: activităţi diverse de adaptare, 

interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, de educaţie si dezvoltare a simţului civic, 

ecologic, artistic; 

 utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

 implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, concursuri, 

excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ; 

 atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie. 

 derularea de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în colegiu; 

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de 

la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. 

    Activitățile propuse au urmărit:  

-buna cunoaștere a colectivelor de elevi; 

-prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioară la fiecare clasă; 

-asigurarea  orientării școlare și profesionale corespunzătoare particularităților fiecărui elev;   

-dezbateri cu elevi și părinți; 

-organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu părinţii;  

-monitorizarea frecvenței și rezultatelor la învățătură ale elevilor, a disciplinei acestora;  

- întărirea colaborării cu familia și comunitatea locală.  

  Așadar, in semestrul I, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să 

materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, 

prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegi 

  Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil, 

studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a 

orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor s-a realizat un formular tipizat pentru 

planificări.  

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea 
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regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a 

impus-o. 

  Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături 

de psihopedagogul şcolii, a contribuit şi Comisia Diriginţilor, care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie 

cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile 

regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în 

dificultate 

  Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale 

şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie 

şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar 

şi a variantelor de subiecte publicate de MECTS, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. 

  Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. 

Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea 

prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în semestrul I al anului şcolar 2019-2020 a fost 

centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice 

ale democraţiei 

  În ultima săptămână a semestrului I, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza 

situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura 

trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca, la finele anului școlar, cataloagele să fie 

complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

  Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului 

colectiv prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor: 

o imbunatatirea procesului instructiv - educativ in toate activităţile desfăşurate cu elevii; 

o încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. 

. 

 

 

Activitatea desfăşurată 

Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

diriginte 

Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul liceal si gimnazial, 

de către toţi diriginţii; 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi orientare 

specifice învăţământul liceal si gimnazial  

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi orientare, conform 

nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi 

semestriale la dirigenţie 
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Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în 

vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de 

consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes educativ 

ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri calitativi 

înalţi ora de dirigenţie 

Puncte slabe: 

- Sunt situaţii in care diriginţii desfăşoară orele de dirigenţie in afara scolii fără, insa a anunţa din 

timp locaţia si tipul activităţii derulate 

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, 

activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi semestriale 

la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul colegiului 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor anuale şi 

semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de macheta caietului dirigintelui, 

adaptată la noile cerinţe ale consilierii şi orientării 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului 

de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; majoritatea 

diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună 

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi 

coordonează 

Puncte slabe: 

Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei 

şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al 

Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale 

proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse 

- toţi diriginţii claselor a IX-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii  

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un parteneriat 

eficient şcoală-familie   

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei 

raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice: 

Puncte forte: 

- au fost elaborate programe de activitati diverse, au fost postate pe portalul scolii spre a fi consultate de 

toti dirigintii 
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Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite 

- numar mic de referate, materiale sustinute in cadrul activitatilor cu caracter metodic 

- lipsa cursurilor de perfectionare pentru diriginti, organizate la nivelul scolii, ISJ,CCD 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare 

împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", activitati derulate in scopul interelationarii, 

dezvoltarii culturii grupale) 

Puncte forte: 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune a 

grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale elevilor, activităţi de 

cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de fotografii reprezentative, 

schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de 

clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc. 

Puncte slabe: 

- insuficientă personalizare a claselor  

- majoritatea dirigintilor sunt mai degraba interesati de indeplinirea sarcinilor atribuite la nivel de 

conducere sau comisie metodica si mai puţin de interesarea elevilor in activitati de coeziune a 

elevilor clasei 

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management 

al relaţiilor psiho - afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

Puncte forte: 

- toţi  diriginţii au prelucrat  Regulamentul de Ordine Interioară al colegiului la clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la nivel 

de clasă 

- mare parte a diriginţilor a apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, conştientizând 

astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia 

- majoritatea diriginţilor s-a preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor 

tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

- toţi diriginţii au identificat şi afişat in catalog stilurile de învăţare la clasă şi promovarea acestora în 

rândul profesorilor de la clasă 

Puncte slabe: 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se 

manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 

Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare  

Puncte forte: 

- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului / dirigintelui, 

aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică 

- s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) o nouă procedură de sancţionare/ 

corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, absenteism şcolar, utilizarea 

telefonului mobil în campusul şcolar, tinută şcolară inadecvată, comportament agresiv etc.) 

- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate şi Poliţia Pașcani în vederea prevenirii şi combaterii 

cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar 

(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor 

conform ROI etc.) 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor 
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inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în managementul completării 

documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare) 

- implementarea purtării constante a uniformei întâmpina dificultati din cauza dezinteresului elevilor dar si 

al diriginţilor de a se implica in gestionarea acestui aspect 

- colaborare parţială dintre diriginţi şi pedagogul căminului pentru prevenirea şi combaterea abaterilor 

disciplinare din cadrul căminului 

- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar 

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul obligatoriu 

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la 

clasele din învăţământul obligatoriu 

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune 

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

Puncte forte: 

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasa  a 

XII-a) privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional al absolvenţilor; 

la clasa aVIII-a- privind programa și calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale, 2020. 

- consilierea elevilor cu rezultate slabe in vederea continuarii studiilor in invatamantul 

- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de bacalaureat si certificare a 

competenţelor profesionale 

 

Puncte slabe 

-rezultate slabe la teste de evaluare. 

 

 

 Director,  

Prof. Genoveva Șerban     Responsabil Comisia Diriginților, 

                                                                                                Prof. dr. Anișoara Sprinceană 
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X.2. Consiliere psihopedagogică 

 
Cabinet de asistenţă psihopedagogigcă Colegiul National „ Mihail Sadoveanu”, Pascani 

Prof. psihopedagog: Petruţa Fasola- Matasaru 

RAPORT DE ACTIVITATE  

Semestrul 1  an scolar 2019-2020 

 

I. Activităţi directe cu elevii 

I. 1. Orientarea şcolară si profesională 

 

Tip de activitate Indicatori de performanţă 

cantitativi* calitativi/descriptivi** 

Activităţi de informare individuală 3 activităţi/  

5 elevi  

 

Problematica abordată: 

- Informare asupra metodologiei examenelor naţionale 
- Informare asupra reţelei şcolare pe filiere, profile şi specializări; informare asupra reţelei academice 
- Chestionar de orientare scolara si profesionala 

Strategii/ instrumente psihopedagogice:  fişe de lucru; chestionare 

Exemple de activitati: „Cum faca fata schimbarilor din viata mea”,  „Chestionar de orientare scolara si 

profesionala”, ”Reteaua de scolarizare” 

colectivă 4 activităţi/ 

61 elevi 

Activităţi de investigare 

psihopedagogică 

individuală 3 activităţi/  

5 elevi  

Problematica abordată: 

- calităţi personale care sunt relevante pentru deciziile în privinţa carierei (interese, aspiraţii, 
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colectivă  4 activităţi /  

120 elevi  

 

deprinderi, abilităţi, competenţe) 
- Informare pentru carieră: conditiile succesului, importanta studiilor, profesii, pregatirea pentru 

profesie 
Instrumente psihopedagogice: 

- Chestionare: de interese profesionale, de aptitudini, stabilire rol in echipa 
- Fise de lucru „Calea mea spre succes” „Conditiile succesului” „Povestea unui succes” 

Consiliere în carieră individuală 4 activităţi /  

8 elevi 

Problematica abordată: 

- compatibilitatea între aptitudini, aspiraţii şi exigenţele profesiilor 

- procesul de luare a deciziilor în alegerea şi dezvoltarea carierei 

Strategii psihopedagogice: 

- tehnici şi metode pentru a facilita autocunoaşterea, cunoaşterea alternativelor de acţiune, luarea de 
decizii  

Teme abordate: planificarea carierei 

Vizite ale celor de la: 

-  Universitatea tehnica ” Gh. Asachi”, Iasi 
- Facultatea de chimie, Universitatea ” Al.I. Cuza”, Iasi 
- Facultatea de Design Industrial si managementul Afacerilor 
- Facultatea de Economie si administrare a afacerilor 
Vizita de lucru la Judecatoria Pascani 

 

 

colectivă 5 activităţi /  

200 elevi  
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Aspecte pozitive Receptivitatea participanţilor. 

Disponibilitatea tinerilor pentru a aborda aspecte legate de orientarea pentru şcoală şi carieră 

Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire Număr insuficient de instrumente psihopedagogice. 

Colaborarea cu AJOFM, institutiile de învătământ superior, angajatori, specialisti diverse domenii  

Propuneri de îmbunătăţire Îmbogăţirea portofoliului de lucru cu instrumente psihopedagogice.  

Colaborarea sistematică si consistentă cu AJOFM, institutiile de învătământ superior, angajatori.  

* nr. activităţi/ nr. participanţi 

** exemple de activităţi şi analiza eficienţei acestora (planuri individuale de carieră, materiale realizate) 

 

I. Activităţi directe cu elevii 

I. 2. Asistenţă psihopedagogică 

Tip de activitate Indicatori de performanţă  

cantitativi* calitativi/descriptivi** 

Autocunoaştere 

şi dezvoltare 

personală 

investigare 

psihopedagogi

că 

Individuală 11 activitati/ 

11 elevi  

 

Problematica abordată: 

- Investigarea trăsăturilor de caracter, personalitate, aptitudini, exercitii de memorare, masurarea 

inteligentei etc. 

- Diminuarea simptomelor de timiditate excesiva 

- Copii cu părintii plecati în străinătate 

Colectivă ANC- 4 clase 

consiliere Individuală 20  activitati/ 
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11 elevi  - Copii cu familii monoparentale 

- Realizarea bazei de date – elevi cu parinti plecati in strainatate 

Strategii/ intrumente psihopedagogice: 

- Instrumente de investigare psihologică (Raven, Rosenberg, Inventarul de ostilitate Buss, 

Dimensiuni accentuate Leonhard, Big Five,  metoda SWOT, Chestionar investigare stari emotionale) 

- Tehnici specifice activităţii de consiliere: mecanisme de coping, tehnici de rezolvare a conflictelor, 

tehnici de relaxare, jocul de rol, dezbaterea. 

- Planuri personalizate de intervenţie în cazuri de: timiditate excesiva, violenţă, comportamente 

neasertive. 

Exemple de activitati: Cine sunt eu?, Linia vietii 

Colectivă 4 activitati / 

64 elevi  

(3 clase, 

2 grupe de 

terapie) 

Adaptare şi 

integrare 

şcolară 

 

 

 

 

 

 

 

investigare 

psihopedagogi

că 

 

 

 

Individuală 2 elevi clasa 

a-V-a 

3 elevi clasa 

a-IX-a  

 

Problematica: 

- Dezvoltarea socio-emotionala 

- Dezvoltarea capacitatilor si atitudinilor de invatare 

- Optimizarea  relatiilor elev-elev, profesor, 

-  Realizarea chestionarului si aplicarea acestuia,  privind interactiunea elev-elev, elev-profesor 

Strategii/ instrumente: 

- Instrumente de investigare psihologică (Raven, Test Ostilitate, Inventarul de depresie  BecK, 

Chestionarul de maturizare emotionala) 

- Tehnici specifice activităţii de consiliere: tehnici de rezolvare a conflictelor, jocul de rol, 

dezbaterea. 

- Planuri personalizate de intervenţie în cazuri de: timiditate, comportamente de risc, adaptare 

Colectivă 25 elevi 

Cls a -IX-a  

20 clase/ 543 

elevi 

Consiliere 

 

Individuală 4 elevi/  

10 activitati 
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scolara, stil de viata sanatos 

  Exemple de activităţi: ”Ma cunosc indeajuns de bine”, ”Cum ma privesc ceilalti”, “E profilul 

potrivit pentru mine!” 

 

 

Prevenirea 

comportamente

lor de risc 

 

investigare 

psihopedagogi

că 

 

Individuală 

7 activitati/6 

elevi 

 

Problematica: 

- Informarea elevilor privind teme de interes precum: anturaj, absenteism, abandon, dependenta 

Strategii/ instrumente: 

- Instrumente: chestionare, inventare 

- Tehnici specifice activităţii de consiliere: tehnici de rezolvare a conflictelor, tehnici de relaxare, 

jocul de rol, dezbaterea. 

Exemple de activităţi: “Cauzele violentei”, “Cum ma implic”, “Valorile mele”, “Toleranta un mod 

de a exista” 

 

Colectivă 6 clase 

consiliere Individuală 5 activitati /  

6 elevi  

Colectivă 6 activitati /  

134  elevi 

 

 

Aspecte pozitive Implicarea elevilor solicitanti in procesul de consiliere 

Înregistrarea unor schimbari atitudinale la elevii care au fost consecventi in procesul de asistenta si consiliere. 

Realatii pozitive cu profesorii si conducerea colegiului.  

Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire Implicarea părinţilor în susţinerea implementării în familie a acestor proiecte. 

Propuneri de îmbunătăţire Menţinerea unei comunicări susţinute cu comitetele de părinţi, activităţi de informare periodică şi cointeresare a 

părinţilor. 
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* nr. activităţi/ nr. participanţi, nr. de planuri de intervenţie personalizată întocmite 

** exemple de activităţi şi analiza eficienţei acestora (instrumente utilizate, planuri de intervenţie personalizată întocmite, cazuri de integrare a elevilor cu CES, aspecte 

deosebite, materiale realizate etc.) 

 

 

II. Activităţi cu cadrele didactice şi părinţii 

 

Tip de activitate  Indicatori de performanţă  

cantitativi* calitativi /descriptivi ** 

Părinţi 6 activitati/  

14 parinti 

Problematica: 

- comunicarea părinte – copil 
- cultivarea unui climat emoţional pozitiv în familie 

 

 

Aspecte pozitive Receptivitatea şi interesul crescut al participanţilor pentru temele prezentate  

Cunoaşterea principalelor dimensiuni ale dezvoltării personalităţii copilului de catre parintii consiliati 

Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire Conlucrarea celor 3 factori educaţionali: părinte – profesor – profesor consilier școlar 

Gradul de participare al părintilor la activităti de consiliere de grup 

Propuneri de îmbunătăţire Adoptarea la nivelul scolii a unor măsuri de cointeresare a părintilor de a colabora cu scoala si de a se implica activ în 

dezvoltarea copiilor lor 
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III. Activităţi de perfecţionare 

Tip de activitate Indicatori de performanţă 

cantitativi* calitativi /descriptivi ** 

Participare la comisii metodice, cercuri 

pedagogice 

2 activitati Activitati ale comisiei metodice 

Participare la cursuri: - în specialitate   

                                   - didactice   

Cursuri de perfecţionare (grade didactice, 

masterat, doctorat) 

 Sustinere colocviu gradul I în învățământ 

Participarea la simpozioane, sesiuni de 

comunicări, conferinţe etc. 

 Participarea Conferinta  

 „Generaţia XXI. Dialoguri intergeneraţionale şi psihopedagogice”, zilele CJRAE, Iasi 

Participare atelier de lucru – „Adolescent în era digitală” 

 

Materiale întocmite la comisii metodice, 

cercuri pedagogice, materiale publicate 

 Prticipare la  activitate in cadrul cercului metodic ” Orientarea in cariera intre decizie și oportunitate”,  

 pentru profesorii responsabili cu orientarea scolara si profesionala din zona Pascani 

 

Aspecte pozitive Dezvoltarea unor abilitati de lucru prin participarea la cursuri de formare/perfectionare. 

Imbogatirea bazei informationale cu materiale si instrumente de lucru. 

Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire Implicarea sporadica in activitatile comisiei metodice 



63 
 

Propuneri de îmbunătăţire Participarea la toate activitatile comisiei metodice si la intalnirile de lucru de la CJRAE/ ISJ Iasi 

 

IV. Organizare 

Tip de activitate Indicatori de performanţă 

Cantitativi calitativi /descriptivi  

Întocmirea documentelor de proiectare şi planificare a activităţii 1doc. planificare  

1 doc. raportare  

Realizarea si transmiterea în termenul stabilit a tuturor documentelor de 

proiectare şi planificare a activităţii de asistenţă psihopedagogică 

Realizarea în termen a documentelor solicitate de  către CJRAE, CJAPP, ISJ. 

Consemnarea/evidenţa activităţilor permanent  Completarea  Registrului de evidenţă a activităţii 

Întocmirea de planuri de consiliere individuală, colectivă, a cadrelor 

didactice, elevilor şi părinţilor 

Dezvoltarea bazei materiale şi metodico-ştiinţifice a cabinetului Permanent Realizarea si distribuirea de afise, pliante promotionale. 
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X.3. COMISII METODICE 
 

 

CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 

Anul şcolar 2019-2020 

               Pe semestrul I al anului în curs, Comisia Metodică de Limba și Literatura Română și-a 

desfășurat activitatea în conformitate cu planul managerial stabilit în ședința de Catedră din 

septembrie 2019 și a urmărit obiective care au contribuit la optimizarea activității instructiv-

educative și la încurajarea performanței școlare .  

       În vederea unei bune pregătiri a elevilor toți profesorii de Limba și Literatura Română au 

asigurat parcurgerea ritmică a materiei , adaptarea demersului didactic la nivelul elevilor , 

realizarea unor programe de activități remediale/pregătire suplimentară individualizată și 

personalizată pentru reducerea decalajelor de invățare , sau pentru performanță , precum și 

efectuarea unei evaluări ritmice , obiective și relevante , a prestației și a progresului fiecăruia 

dintre elevi. 

               Așa cum reiese din rapoartele individuale , toți membrii Catedrei s-au implicat în activitățile 

propuse , contribuind astfel la obținerea unor rezultate remarcabile. 

I. Proiectarea și realizarea activităţii didactice 

 

Toti profesorii au întocmit planificările calendaristice în conformitate cu prevederile programelor 

şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare; 

 

- au predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către 

conducerea unității; 

 

-  au elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic și care să asigure 

caracterul aplicativ al învățării; 

 

- au elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și baremele 

de corectare și notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor 

testări, pentru a perfecționa demersul didactic și a conferi încredere și motivație participanților la cursuri;  

 

- au menținut o strânsă colaborare în Catedra de Limba și Literatura Română, participănd la 

activități școlare și extrașcolare comune (concursuri, programe artistice), prin prezența la toate ședințele 

de Catedră pentru a disemina și valoriza activitățile individuale sau cele desfășurate în cadrul cercului 

pedagogic; 

 

-  au informat elevii cu privire la oportunitățile de verificare și valorificare a cunoștințelor de limbă 

și literatură română prin participarea la diferite concursuri;  
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-  au oferit sprijin elevilor care s-au înscris la olimpiadele școlare (Olimpiada de Lingvistică, 

Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viață și de Limba și Literatura Română), prin ședințe de pregătire 

suplimentară, prin recomandări bibliografice; 

 

-  au organizat, în colaborare cu direcțiunea școlii și cu ceilalți membri ai catedrei, concursul 

Lecturi sadoveniene care a avut ca temă romanul Locul unde nu s-a întâmplat nimic de Mihail Sadoveanu; 

 

- au organizat vineri, 4 octombrie 2019 activitatea FILIT în școala noastră, care a avut ca invitați 

pe scriitori Jan Cornelius și Florin Irimia. Evenimentul a fost organzat în parteneriat cu 

Inspectoratul Județean Iași și a fost coordonat de prof. Anca Berenghia și prof. dr. Anișoara 

Sprînceană; 

 

-  au stabilit ore suplimentare de pregătire a elevilor din clasa a VIII-a și XII-a, pentru a  susține  

simularea Evaluării Naționale, respectiv, a Bacalaureatului;  

 

-  au prezentat la clasă programa pentru examenele naționale, modelele de subiecte postate pe site-

ul Ministerului, am rezolvat împreună cu elevii aceste modele de subiecte; 

-  predarea s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea permanentă 

a performanţei şcolare, prin dobândirea de abilități  practice, comunicative și de viață; 

 - în procesul instructiv-educativ au utilizat metode și strategii didactice capabile să stimuleze 

implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu: învăţarea prin descoperire, 

organizarea unor studii de caz/ dezbateri, distribuirea unor sarcini de lucru pe grupuri/ perechi, proiecte 

individuale de stimulare a gândirii creative; 

-  au utilizat tehnici şi mijloace T.I.C.  (proiector multimedia, internet, prezentări Power Point), atât 

pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte 

realizate de elevi; 

-  au participat la toate activităţile extrașcolare care s-au organizat;  

-  au organizat la clasă momente de lectură, mese rotunde, discuții de tipul Brainstorming, pentru a 

marca diferite zile/ perioade cu semnificație culturală (Ziua Națională, sărbătorile de iarnă) 

II. Evaluarea rezultatelor învăţării  

 

Profesorii au elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării 

evaluărilor iniţiale, continue şi sumative, asigurând transparența criteriilor de evaluare pentru ameliorarea 

şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ;  

- au utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise, teme pentru 

acasă), cât şi metode clasificate în literatura de specialitate drept moderne: evaluarea prin eseuri de cinci 

minute, proiecte şi portofolii individuale;  

- au realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate 

în vigoare; 

- au comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor, cât și părinților acestora; 
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- au impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a 

competenţelor evaluative; 

- au elaborat documente de monitorizare a progresului învățării și planuri de măsuri remediale 

pentru a crește performanța elevilor noștri la examenele naționale de la sfârșitul anului școlar. 

  

III. Managementul clasei de elevi 

 

Profesorii de Limba și Literatura Română  au realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i 

diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social care este clasa de elevi; 

-  au monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor care interferau cu învăţarea şi 

adaptarea socială;  

- au colaborat permanent cu diriginții claselor la care predau, în vederea remedierii rezultatelor mai 

slabe ale unor elevi.  

 

IV.    Activități în Comisia Metodică 

Au participat la Consfătuirea profesorilor de Limba și Literatura Română din septembrie 2018, 

responsabilul de Catedră: prof. L. Roșca; 

- au participat la ședintele Catedrei în care s-au discutat aspecte legate de încadrare, curriculum, 

programe , examene naționale, rezultatele simularilor și masurile remediale , pregătirea suplimentară a 

elevilor pentru concursuri și examene (toți profesorii); 

- au selectat si distribuit materiale didactice necesare pregătirii examenelor naționale (toți membrii 

catedrei) ; 

-au organizat concursul Lecturi sadoveniene, devenit tradițional cu implicații remarcabile și efecte 

benefice asupra lecturii elevilor; 

-în luna decembrie, profesorul Atudorei Leonardo a participat la Concursul ,,Cezar Petrescu” 

desfășurat la Hârlău, unde a obținut premiul al II-lea; 

- au prezentat la clasele a XI-a și a XII-a  Precizările cu privire la structura examenului de 

Bacalaureat și au rezolvat modelele postate pe site-ul Ministerului (toți profesorii); 

V.   Activități în cadrul Cercului Pedagogic 

  

 Profesorii de limba și literatura română au participat la Cercul Pedagogic organizat în acest 

semestru (prof. Liuță Cristina și prof. Sprînceană Anișoara); 

 

  

VI.   Activități extrașcolare 

 

Pe 27 octombrie, trupa de teatru Millo, coordonată de prof. A. Aparaschivei și M. Preutu au 

participat la concursul Rampa teatrală desfășurat la Casa de Cultură, Pașcani, unde au obținut premiul 

I.  

Profesorii de Limba si Litertura Română  s-au implicat în vizionarea spectacolelor cu elevii la 

Casa de Cultură și la Clubul Copiilor, Pașcani. 

    Catedra de Limba și Literatura Română contribuie prin întreaga ei activitate la desfășurarea în 

condiții optime a orelor de curs și la pomovarea imaginii școlii în comunitate prin participarea, cu 

rezultate bune și foarte bune, la olimpiade, concursuri, activități extrașcolare și examene naționale . 

Responsabil de Catedră,  

Prof. Roșca Liliana  
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RAPORT  DE  ACTIVITATE  AL CATEDREI DE LIMBA ENGLEZĂ 

ANUL ŞCOLAR 2019/2020 

Semestrul I 

                In anul  școlar 2019/2020, membrii catedrei de limba engleză s-au preocupat de organizarea in 

conditii optime a activităților didactice, conform Planului managerial și pe baza documentelor 

Ministerului Educatiei  și ale ISJ Iași , reusind sa realizeze obiectivele pe care și le-au propus. 

1. Activitatea metodică 

                 * In luna septembrie 2019, a avut loc ședința de catedră cu urmatoarea ordine de zi: propuneri 

pentru Programul de activități al catedrei pentru anul școlar 2019/2020, în cadrul căreia s-au dezbătut 

probleme legate de activitățile metodice, educative, cultural – artistice și de perfecționare și, de asemenea, 

de testarea inițială (propuneri de subiecte, fixarea datelor pe clase, anunțarea termenului limită de predare 

a rezultatelor, situația statistică, concluzii) si testarea pentru clasa a9a intensiv engleza. 

                  *In luna septembrie/octombrie 2019, au fost susținute testele inițiale și s-au intocmit rapoartele 

cu rezultatele pe clase și situația statistică. Membrii catedrei au intocmit fișe de lucru și teste de evaluare. 

       *In luna octombrie 2019, au avut loc pretestarile Cambridge sustinute de elevi ai claselor a 

6,a7,a 8, a9a,a 10,a11a,a12a.De asemenea,dna prof,Haratu Elisabeta  a încheiat un parteneriat între 

Colegiul Național "Mihail Sadoveanu" și centrul de examene Twinkle Star, care le permite elevilor noștri 

să susțină examenul Cambridge în școala lor. 

      * in lunile noiembrie si  decembrie membrii catedrei au pregatit elevii pentru diversele 

concursuri la care acestia au participat : Spoken English,olimpiada faza pe scoala.                 

  *In luna  decembrie  2019, a avut loc sedința de catedră în care s-a analizat activitatea Catedrei  pe 

semestrul I și s-a prezentat calendarul activităților pentru semestrul al II-lea. 

2. Activitatea  educativă, cultural-artistică 

         * pe 26 septembrie, membrii catedrei de limba engleza au organizat activitati cu ocazia 

Zilei  Europeane a Limbilor Straine, 

       * pe 5 octombrie , membrii catedrei au sarbatorit Ziua Educatorului prin activitati la clasa si 

discutii libere  

                       * pe 23 noiembrie, elevii coordonati de prof.  Haratu Elisabeta si Atudorei Roxana au 

participat la concursul din calendarul MECT intitulat ‘ Spoken English’. 

        *In luna decembrie 2019, au avut loc activitățile prilejuite de apropierea sarbătorilor de iarnă. 

Astfel, s-au organizat, la nivel de clase, audiții muzicale,  concursuri, vizionari de film.      

  

3. Activitatea de perfecționare și de formare științifică 

                   *O preocupare constantă a membrilor Catedrei de limba engleză a fost activitatea individuală 
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de perfecționare prin studierea literaturii de specialitate , menite să asigure perfecționarea si modernizarea 

metodelor de lucru la clasă. 

                  *Membrii catedrei au fost mereu la curent cu toate noutățile transmise de doamna inspector de 

limba engleză,  Irina Prodan,in cadrul consfatuirii profesorilor de limba engleză,  urmând să se inscrie și 

să participe, în semestrul al II-lea, la diverse activități (concursuri, sesiuni de comunicări, etc.) 

                 *S-a remarcat, pe tot parcursul anului, preocuparea membrilor catedrei pentru tot ce apare nou 

pe piața culturală – concursuri la nivel județean,national sau internațional- ,scopul fiind acela de a stimula 

elevii să-și valorifice talentul artistic, latura creativ- ludică și ,nu în ultimul rând, achizițiile lingvistice . 

Un exemplu în acest sens il constituie participarea, în luna noiembrie 2019, la concursul Spoken English si 

a luarii parte la atelierul " Translation in the classroom" și expoziția de carte în limba engleză organizate 

de Fischer Educational la CCD Iași,  26 noiembrie 2019;                                                                                    

 

 Sef de catedră,  

Prof. Atudorei Roxana  

Rezultate Spoken English – Roxana Atudorei 

 IMPROMPTU SPEECH 

 

PREPARED SPEECH 

Brudariu Bianca /Asofiei Ioana - 9 premiul III 

Gospodaru Andrei, Ghitu  Flavian, Lazar Fabio – 10 premiul I 

Haratu Elisabeta 

IMPROMPTU SPEECH 

Ursu Ștefan Leonard, clasa aX-a A-9.80, premiul I; 

Amariei Angelo, clasa aIX-a A-9.40, premiul II; 

Goian Petru,  clasa aX-a A- 9.45, premiul II; 

Asofiei Laura, clasa aIX-a A,- 9.20- premiul III; 

Teacă Sebastian, clasa aIX-a A- 9.00, premiul III. 

PREPARED SPEECH 

Iordache Miruna, Pîrlog Denisa, Stîngu Alesia- clasa aX-a A- Reading books- 9.30, premiul III; 

Alupei Costina , Arsenie Miruna, Bordos Nicoleta, Anybody can make art with love, clasa aX-a A- 

9.25  premiul III. 

14 BERENGHIA SMARANDA 10th COLEGIUL NATIONAL '' MIHAIL SADOVEANU'',PASCANIATUDOREI ROXANA 10-11 10 I

15 JITARU VLADINA 10th COLEGIUL NATIONAL ''MIHAIL SADOVEANU'',PASCANIATUDOREI ROXANA - BRINDUSA 10-11 9,1 III

16 COZMA DAMIAN - CONSTANTIN 10th COLEGIUL NATIONAL ''MIHAIL SADOVEANU'', PASCANIATUDOREI ROXANA - BRINDUSA 10-11 8,1

17 AXINTE GABRIEL - MIRCEA 10th COLEGIUL NATIONAL '' MIHAIL SADOVEANU'',PASCANIATUDOREI ROXANA - BRINDUSA 10-11 9,45 II

MATEI LUCA-TEODOR 9th COLEGIUL NATIONAL ''MIHAIL SADOVEANU'',PASCANIATUDOREI ROXANA BRINDUSA 10-11 9,8 I
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CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ 

Prof. Lucia Eniu 

 

Sept. 2019 - verificarea cunoștințelor dobândite de elevi, prin testul inițial la cls. a IX-a A, intensiv limba 

franceză, corectarea și întocmirea raportului cuprinzând rezultatele obținute, constatările făcute pe 

marginea lor și măsurile propuse; 

- realizarea de fișe didactice tematice si gramaticale pe ani de studiu la limbile franceză și italiană; 

- întocmirea planificărilor și a documentelor specifice pentru opționale, după cum urmează : cls a IX-a A, 

opțional « Le français en musique »; cls. a XI –a A, B, opțional « Parliamo italiano » ; 

Activitățile cultural educative s-au desfășurat astfel: 

1. La Journée des langues européennes:    

Français/anglais : Les années ’20: Gatsby le Grand – cls. a XII-a A; 

            Défilé de mode plurilingue (français, anglais, italien, espagnol) – cls. a VI-a A; 

            Les langues en musique – cls. a VII-a A, a IX-a A. 

Dec. 2019 - Vive l’hiver et le Noël! – cls. a VI-a A, a VII-a A, a VIII-a B (Chansons et scénettes pour les 

fêtes d’hiver)                                                                                    

 

Prof. Relu Coțofană 

 

Sep. 2019 - Concurs „Identifiez la langue!”- Ziua Europeană a Limbilor Străine; 

Oct. 2019 - Vizionare de spoturi publicitare,  emisiuni radio şi TV, videoclipuri, filme în limba franceză 

cu tema: „Le harcèlement scolaire en France et en Roumanie”; 

Nov. 2019 – Participare la un webinar cu tema „De la youtube la sala de clasă, mod de utilizare. Profesor 

la  adolécrans cu documente autentice ”, condusă de Emilie Lehr, organizată de BRECO prin Centrul 

Regional Francofon pentru Europa Centrală și de Est (CREFECO) și Institutul francez din România. 

Nov. 2019 - Concurs de desene, colaje, poezii cu tema „Mon prof de français? Cu ocazia „Zilei 

Internaționale a Profesorului de Limba Franceză” 

Dec. 2019 - “Noël magique!”- Poezii, poveşti şi colinde de Crăciun. Sărbătoarea Crăciunului în  Franţa. 

 

Prof. Simona Gabor 

 

Oct. 2019 - Susținerea și interpretarea testelor inițiale la clasa a IX-a E; 

Nov. 2019 - Activități dedicate scriitorului Mihail Sadoveanu, desfășurate la clasele a X-a B și a VI-a B: 

elemente biografice prezentate în limba franceză, traduceri ale unor fragmente din opera scriitorului și 

gânduri pentru autor, exprimate în limba franceză; 
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Dec. 2019 - Participarea la concursul "Cangurul lingvist " cu elevi ai clasei a VI-a B; 

Organizarea unor activități dedicate sărbătorilor  de iarnă: ascultarea și interpretarea colindelor în limba 

franceză, prezentarea semnificațiilor sărbătorilor atât pentru cultura românească, cât și cea franceză, a 

datinilor, obiceiurilor etc., la toate clasele (VI B, IX E, XB, XII E). 

 

Prof. Ana Maria Grozavu 

 

Sept. 2019 – Journee Européenne des Langues 

Dec. 2019 – Concursul Cangurul Lingvist 

 

Prof. Anca Aparaschivei 

 

Sept. 2019 – Journee Européenne des Langues 

Nov.2019 – Concurs internațional de poezie – Rencontres Européennes Europoésie, Paris 

Daniel Gheorghiu – prix Lycée 

Nov. 2019 – Le jour du prof de français – activități cu Ve A, Ve B 

Dec. 2019 – Noȅl approche – chansons de Noȅl 

Dec. 2019 – Examen Delf 

 

Șef de catedră, 

Prof. Anca Aparaschivei 
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RAPORT ACTIVITATE CATEDRA MATEMATICĂ 

 An scolar 2019-2020 

Semestrul I 

 

INCADRARE CATEDRA MATEMATICĂ 

An școlar 2019-2020 

Nr crt Nume și prenume Clasa Total ore Statut post/ 

Vechime 

1.  Anton Adriana 6 B+dirigenție  

5 B 

11 D 

11 G 

12 F 

 

4+1 

4+1 

4+1 

3+1 

3+1 

Total 23 ore 

Titulară 

21 ani 

Grad I 

2.  Crăciun Dorinel Mihai 8 B 

9 A 

9 B 

12 E 

12D+dirigenție 

9 F 

4+1 

2 

2 

3+1 

4+1 

4 

Total 22 ore 

Titular 

33 ani 

Grad I 

3.  Frăsilă Mihail 6A+dirigenție 

7 B 

11 C 

12 C 

11 E 

9 D 

4+1 

4 

2 

2 

3+1 

4 

Total 21 ore 

Titular 

21 ani 

Grad I 
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4.  Popescu Claudia 7 A+dirigenție 

5 A 

10 A 

10 B 

9 E 

10 E 

9 C 

 

4 

4+1 

2 

2 

4 

4 

2 

Total 23 ore 

Titulară 

26 ani 

Grad I 

5.  Pricop Vasile 8 A 

10C+dirigenție 

10 D 

10 F 

11 F 

12 G 

4  

2+dirigenție 

4 

4 

3+1 

3+1 

Total 22 ore 

Titular 

30 ani 

Grad I 

 

 

Responsabil comisie metodica:  

- prof. Anton Adriana 

 

Opționale 

Clasa Denumire Profesor 

5 B Recreatii matematice Anton Adriana 

6 B Recreatii matematice Anton Adriana 

11 D Istoria matematicii Anton Adriana 

11 G Complemente de matematica Anton Adriana 

12 F Complemente de matematica Anton Adriana 

5 A Recreatii matematice Popescu Claudia 

6 A Recreatii matematice Frasila Mihail 
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11 E Complemente de matematica Frasila Mihail 

11 F Complemente de matematica Pricop Vasile 

12 G Complemente de matematica Pricop Vasile 

12 D Istoria matematicii Craciun Dorinel 

12 E Istoria matematicii Craciun Dorinel 

8 B Complemente de matematica Craciun Dorinel 

 

 

Activitatea membrilor catedrei 

PROFESOR: ANTON ADRIANA 

1. Intocmirea încadrării pe anul şcolar 2019-2020- septembrie 2019 

2. Intocmirea planificărilor calendaristice şi a programelor de opţionale şi transmiterea către ISJ spre 

avizare - septembrie-octombrie 2019 

3. Participare consfatuiri metodice la Colegiul Asachi Iasi, septembrie 2019 

4. Activităţi legate de responsabilitatea de şef de catedra : raport activitate, plan managerial, program 

activităţi, dosar catedră, înregistrarea documentelor- septembrie 2019- decembrie 2019 

5. Teste iniţiale 

-clasa a V-a 

Elaborare 3 variante pentru clasa a V-a  subiect unic  

Aplicarea testelor la clasa, evaluare, interpretarea rezultatelor 

6. Dirigenţie clasa a VI-a B 

Intocmirea planificărilor şi predarea la timp a acestora şi a tuturor documentelor necesare desfăşurării 

activităţii 

Participare la activităţile  Comisiei diriginţilor 

Sedinte cu părinții 

Serbări de final de an 

7.Cercul Metodic al profesorilor de matematică- Colegiul Racovita Iasi 

Participare la activităţi- noiembrie 2019 

8. Centrul de Excelenta- filiala Paşcani 

-comisie de admitere si susţinere de lecţii 

9. Concursul interjudetean  SPERANȚE OLIMPICE,  ediția XIX – 300 elevi si 40 școli participante  

-organizator 

-elaborare de subiecte, evaluare si premiere, participare cu elevi 
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10. Parcurgerea ritmică a materiei și ritmicitatea notării 

11. Membru în Asociatia Recreatii Matematice 

12. Membru în Societatea de Stiinte matematice din România 

13. Pregatire suplimentara cu elevii pentru concursuri școlare si pentru examene naționale, conform 

programului stabilit 

14.Activitați în programul SNAC 

Săptămâna fructelor și legumelor donate 

-donare de fructe și legume de către elevii clasei a VI-a B elevilor Școlii Speciale Pașcani- noiembrie 2019 

16. Concursul Matematique sans frontieres 

Responsabil înscrierea elevilor colegiului la concurs- noiembrie 2019, participare cu clasele 

17. Exploding dots-  Global math project- activitate Ziua Educației-clasa a V- a B si VI- B- 5 octombrie 

2019 

18.  Code week- activitate desfășurată cu clasa a VIII-a 

19. Dotare Sala 25 cu scaune noi 

20. Amenajare Sala 25 

21. Metodist ISJ Iasi 

22. Participare Curs perfectionare CRED 

 

PROFESOR: CRĂCIUN DORINEL -MIHAI 

1.Intocmirea  planificarilor la matematica si dirigentie  pentru anul scolar 2019-2020 . 

2.Proiecte si planificari pentru  cursurile optionale 2019-2020 . 

3.Participare consfatuiri metodice ,septembrie 2019 . 

4. Activitati legate de responsabilitatea de coordonator Cex -Pascani 

(noiembrie,decembrie ,ianuarie  selectie elevi,planificari) : 

a. raport activitate 2018-2019  

b.sedinte  organizare ; 

c. inregistrarea documentelor . 

5.Participare cu lucrare la Simpozionul  National “D.Branzei “04.10-06.10 .2019,editia a  14-a ,Vatra 

Dornei . 

6.Participare cerc metodic matematica , noiembrie ,2019,la Colegiul National “Emil Racovita” ,Iasi. 

7. Elaborare variante subiecte si baremuri  olimpiada locala 2019 ,la cererea ISJ Iasi . 

8.Participare sedinte Consiliu consultativ matematica ISJ, Iasi ,in calitate de membru. 

9.Consultatii la matematica periodic,conform programului la clasele:VIIIB ,XIIE,XII D. 

10. Cerc de matematica organizat  la clasele : VIII B,IX F ,XII D,E , teme  interesante conform 

planificarii(1 sedinta  lunar/pt. fiecare nivel). 

11.Sedinte CEX clasa aXII a ,saptamanal . 
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12. Coordonator  CEX  Pascani ,in aceasta calitate am organizat  si coordonat activitati de excelenta am 

promovat  schimburi de experienta . 

13 .Ca vicepresedinte  si coordonator stiintific al concursului interjudetean “Sperante  Olimpice”, 

Editia aXIX- a,am desfasurat activitatile urmatoare : 

-inscrierea elevilor ; 

-formarea comisiilor ; 

-popularizarea concursului ; 

-elaborarea subiectelor clasele 4 ,8; 

-implicarea in organizare si sponsorizare ; 

-elaborarea proiectului pentru editia viitoare a XX-a . 

14. Am coordonat grupe de elevi cu aptitudini pentru matematica din clasele aXII a,a VIII-a ; 

Pentru a rezolva probleme  din revistele : Gazeta Matematica, Revista de Matematica din Timisoara 

,Recreatii Matematice ,Iasi .Am incurajat participarea elevilor la competitii scolare de matematica inclusiv 

concursul national viitoriolimpici&Gazeta matematica(concursul traditional al revistei gazeta  

matematica,prima editie in 1910). 

15 .Metodist ISJ ,Iasi : membru in corpul mentorilor ,ISJ ,Iasi . 

16. Membru in colectivul de redactie al revistei Recreatii Matematice ,Iasi . 

17. Membru al Societatii de Stiinte Matematice din Romania ,Asociatiei F.T. Campan si al Asociatiei 

Recreatii Matematice . 

18.Instruire grupe de elevi care au participat la competitii matematice . 

19.Raspund ca membru activ al SSMR de popularizarea si sustinerea  activitatilor societatii pe zona 

Pascani. 

20 . Elaborare subiect clasa a8-a concursul de mtematica “N.Serban”         

21. Realizare parteneriate  . 

22. Donatie carte si reviste la biblioteca scolii . 

23. Abonament la  Gazeta  Matematica serie B -pentru elevi ,Didactica Matematica ,Gazeta Matematica 

serie A -pentru profesori  la cabinetul de matematica . 

24.Amenajari in sala de clasa,cabinet.Serbare de sfarsit de an clasa XII-a D ,sedinte cu parintii. 

25.Pregatire excelenta lot judetean la matematica,noiembrie 2019,Colegiul National,Iasi. 

 

PROFESOR: POPESCU CLAUDIA 

- Întocmirea planificărilor la matematică și dirigenție pentru anul școlar 2019 – 2020 
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- Elaborarea programei și planificărilor pentru cursuri opționale 

- Participarea la Concursul Interjudețean Speranțe Olimpice, ca membru în comisia de organizare, 

profesor propunător de subiecte, profesor corector, pregătirea elevilor participanți în acest concur 

-Teste iniţiale 

-clasa  a V-a 

Elaborare 3 variante pentru clasa a V-a  subiect unic  

Aplicarea testelor la clasa, evaluare, interpretarea rezultatelo 

- Membru în Consiliul de Administrație al Școlii 

- Membru al Societății de Științe Matematice din România 

- Membru al Asociației “Florica T. Câmpan” 

- Membru al Asociației „Recreații Matematice” 

- Membru in comisia „Bani de liceu” 

- Organizarea unei serbari de Craciun 

- Ședințe cu părinții, consiliere părinți când a fost necesar 

- Participare la cursul de formare “Fii profesorul de care au nevoie elevii tai”, desfășurat în decembrie 

2019 la Londra.  

- Participare la cercul metodic de matematica, Colegiul National „Emil Racovita” Iasi 

- Ședințe de pregătire suplimentară si consultatii 

- Pregătirea elevilor pentru participarea la concursurile  școlare. 

 

 

PROFESOR: FRĂSILĂ MIHAIL 

 

1. Intocmirea de programe pentru optionale de matematica, Intocmirea planificarilor la matematica si 

dirigentie pentru anul scolar 2019-2020 

2. Teste inițiale:aplicare, corectare si analiză a rezultatelor  la clasa a IX-a  

3. Participare la concursul Speranțe Olimpice:  membru în comisia de organizare, elaborare a 

subiectelor, membru în comisia de evaluare, participare cu elevii în concurs; 

4. Membru al Societății de Științe Matematice, Recreații matematice 

5. Membru în comisia “Bani de liceu”; 

6. Pregătirea elevilor pentru concursuri; 

7. Organizarea de ședințe cu părinții clasei a VI-a A; 

8. Organizarea unei serbări de Crăciun cu elevii clasei a VI-a A 

9. Dotare și amenajare Sala 24 

14.Participare cu clasele la concursul Matematique sans frontieres 

 

 

 

PROFESOR: PRICOP VASILE 

 

1. Intocmirea de programe pentru optionale de matematica, Intocmirea planificarilor la matematica si 

dirigentie pentru anul scolar 2019-2020 

2. Teste inițiale:aplicare, corectare si analiză a rezultatelor  la clasa a  IX-a 

3. Participare la concursul Speranțe Olimpice:  membru în comisia de oraganizare, elaborare a 

subiectelor, membru în comisia de evaluare, participare cu elevii în concurs; 

4. Profesor evaluator la simularea examenelor de Bacalaureat – clasa a XII-a; 

5. Membru comisie Simulare Evaluare Nationala 

6. Membru al Societății de Științe Matematice, Recreații matematice 

7. Membru în comisia “Bani de liceu”; 

8. Membru în Comisia de cenzori 

9. Membru în Comisia PSI 
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10. Membru în Comisia pentru orar 

11. Participare CEX 

12. Pregătirea elevilor pentru concursuri; 

13. Participare la desfășurarea olimpiadei de matematică faza locală, implicare în organizare și corectare; 

14. Organizarea de ședințe cu părinții clasei a 10 C; 

 Prelucrarea regulamentului școlar 

15. Organizarea unei serbări de Crăciun cu elevii clasei a10 C. 

16. Participare cu clasele la concursul Matematique sans frontieres 

17. Participare Balul Bobocilor 

18. Participare cu elevii claselor 11-12 la Activitate de orientare scolara in domeniul militar 

 

 

 

Rezulate concursuri școlare 

Nr 

crt 

Nume elev Clasa Concurs Profesor 

indrumator 

Premiul 

34.  COROBCO RĂZVAN - 

FLORIN 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA III 

35.  

JILAVU ALBERT 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA III 

36.  MUNTEANU RAREȘ 

MIHAI 

5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA III 

37.  CREȚU DAVID 

CONSTANTIN 

5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA M 

38.  OSICEANU TEODOR 

CONSTANTIN 

5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

ANTON 

ADRIANA M 

39.  APARASCHIVEI 

DEMETRA-ILINCA 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA M 

40.  GAVRIL 

ALEXANDRA - 

ELENA 

5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA M 

41.  

BAROI SOFIA - THEA 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA M 

42.  COTEȚ-CHIPERI 

GEORGE CRISTIAN 

5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA M 

43.  COȚOFREA 

ANDREEA CLAUDIA 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

ANTON 

ADRIANA M 

44.  SANDU 

ALEXANDRA 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA M 
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45.  SPRÎNCEANA ANA 

MARIA 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

ANTON 

ADRIANA M 

46.  

BOMPA CRISTIAN 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA M 

47.  PREUTU MIRIAM 

TEOFANA 

5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

ANTON 

ADRIANA M 

48.  

SOFIAN ERIC 5 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA M 

49.  MORMECI CRISTIAN 

DARIUS 

5 

CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

ANTON 

ADRIANA M 

50.  

MĂRIUȚĂ RĂZVAN 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

FRASILA 

MIHAIL III 

51.  

SPIRIDON SARA 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

FRASILA 

MIHAIL III 

52.  BALAN BIANCA 

ANDREIA 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

ANTON 

ADRIANA III 

53.  MERCAȘ MIRCEA 

OCTAVIAN 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

ANTON 

ADRIANA III 

54.  

MITESCU MATEI 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

ANTON 

ADRIANA 

Premiul 

special 

55.  VERIVEȘ 

GEORGIANA 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

FRASILA 

MIHAIL 

Premiul

special 

56.  TODOSIEA 

ANDREEA 

GABRIELA 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

FRASILA 

MIHAIL M 

57.  AGAVRILOAIE 

ȘTEFANA AMELIA 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

FRASILA 

MIHAIL M 

58.  OBLÎNCESCU 

EMANUEL 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

ANTON 

ADRIANA M 

59.  

BORTAȘ NATANAEL 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

FRASILA 

MIHAIL M 

60.  BUTNARU IOANA 

ALESIA 6 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

ANTON 

ADRIANA M 

61.  

OPREA RAREȘ IOAN 7 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA M 
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62.  

AVRAM TEODORA 7 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

FRĂSILĂ 

MIHAIL M 

63.  GOSPODARU 

ANDREI 

ALEXANDRU 7 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA M 

64.  LIUȚĂ DARIUS 

TEODOR 7 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

POPESCU 

CLAUDIA M 

65.  BRUDARIU 

ALEXANDRU-

FLORIN 8 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

CRĂCIUN 

DORINEL III 

66.  BANU ROBERT 

ADRIAN 8 CONCURS SPERANTE OLIMPICE 

CRĂCIUN 

DORINEL M 

67.  BAROI SARA THEA 5 CONCURS LUMINA MATH 

 

POPESCU 

CLAUDIA 

III 

68.  BALAN BIANCA 

ANDREIA 

6 CONCURS LUMINA MATH ANTON 

ADRIANA 

MENTI

UNE 

69.  BORTAS EDVIN 7 CONCURS LUMINA MATH FRASILA 

MIHAIL 

MENTI

UNE 

 

 

 

Intocmit, 

Șef catedră Prof. Adriana Anton 
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RAPORT ACTIVITATE CATEDRA FIZICĂ 

An scolar 2019-2020 

Semestrul I 

In primul semestru al anului scolar 2019-2020, activitatile scolare si extrascolare desfasurate de 

membrii Catedrei de Fizica sunt cele cuprinse in Planul managerial . 

 

Astfel, in luna septembrie, 2018: 

*intocmirea si predarea planificarilor calendaristice,a Planului managerial 

*realizarea inventarului materialelor de laborator; 

*situatia membrilor Catedrei; 

*situatia necesarului de manuale; 

*participarea la Consfatuirea profesorilor de fizica,Iasi; 

*elaborarea si administrarea testelor initiale la clasele aIXa, 

*sedinta de Catedra cu tema:''Analiza rezultatelor testelor initiale,identificarea masurilor remediale 

eficiente''. 

 

Luna noiembrie 2019: 

*participarea la Cercul metodic al profesorilor de fizica, zona Pascani 

 

Luna decembrie2019: 

*faza locala a Olimpiadei de fizica 8 elevi calificat- liceu/ gimnaziu 

 

Luna ianuarie 2019: 

*sedinta de Catedra :Incadrarea pentru anul scolar 2020-2021 

 

 

Pe toata perioda acestui semestru  s-a urmarit realizarea: 

* parcurgerii ritmice si integrale a continuturilor didactice,conform Programei si a planificarilor 

calendaristice 

* unei evaluari predictive curente si sumative,a notarii ritmice; 

* unui demers educativ centrat pe elev. 
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RAPORT DE ACTIVITATE – CATEDRA DE CHIMIE 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020, SEMESTRUL I 

 

Profesor: APETROAIE CAMELIA 

 

 Întocmirea corectă şi în timp optim a documentelor şcolare la nivelul catedrei, respectându-se toate 

cerinţele legislative; 

 Respectarea cerinţelor legislative în elaborarea CDŞ:  “ISTORIA CHIMIEI”  

 Utilizarea manualelor alternative avizate de MEN pentru cls. XI-XII; 

 Utilizarea mijloacelor media în proiectarea didactică și realizarea unor materiale media cu elevii, utile 

în desfășurarea orelor de chimie; 

 Susținerea tezelor semestriale, evaluarea acestora și trecerea notelor în catalog în conformitate cu 

legislația în vigoare, cu respectarea graficelor; 

 Respectarea ritmicității notării și realizarea evaluării conform legislației în vigoare; 

 Administrarea testelor inițiale, cu realizarea situației statistice a rezultatelor și stabilirea unui plan de 

măsuri de remediere; 

 Actualizarea permanentă a portofoliului personal și utilizarea caietului profesorului în activitatea de 

predare-învățare-evaluare; 

 Colaborarea cu diriginții claselor din încadrare în vederea asigurării progresului școlar al elevilor. 

 Organizarea de lectorate cu părinții, conform graficului stabilit  

 Îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fișa postului, respectarea regulamentelor și normelor de organizare 

și funcționare a unității de învățământ; 

 Comunicarea eficientă cu celelalte cadre didactice, cu conducerea școlii, cu responsabilii comisiilor; 

 Respectarea normelor de conduită și a obligațiilor etice ale profesiunii de cadru didactic. 

 

II. RESPONSABILITĂŢI: 

 Coordonator  în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii CEAC; 

 Responsabil zonal Cerc  nr.1b chimie 

 Presedinte în Comisia SCIM 

 Presedinte Comisia de mobilitate 

 Responsabil comisie metodica chimie 

 

Am facut parte din echipa de lucru pentru stabilirea Comisiilor pentru anul 2019 – 2020. 

Am efectuat ore de pregătire suplimentară a elevilor pt. simulare bacalaureat  si concursuri . 

Am coordonat cercul de chimie -  noiembrie 2019 - semestrul I – am sustinut referat.  

Activitate filantropică în parteneriat cu catedra de religie . 
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   Prof. Dr. PINTILIE OTILIA 

I. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ 

 Am întocmit documentele școlare la începutul semestrului I, respectând toate cerinţele legislative, cu 

predarea acestora la termen, la conducerea școlii/ responsabilul comisiei metodice; 

 Am întocmit programa pentru disciplína opțională ”CHIMIE ORGANICĂ APLICATĂ” (cls. a XII-a 

E,G- științe ale naturii), care a fost avizată de către inspectorul de specialitate; 

 Am pus accent pe utilizarea mijloacelor media în proiectarea didactică și realizarea unor materiale 

media cu elevii, utile în desfășurarea orelor de chimie; 

 Am  administrat testul inițial la cls. a IX-a E / a IX-a F, științe ale naturii, cu realizarea situației 

statistice a rezultatelor și stabilirea unui plan de măsuri de remediere; 

 Am respectat calendarul pentru susținerea tezelor semestriale, evaluarea acestora și trecerea notelor în 

catalog în conformitate cu legislația în vigoare; 

 Am pus accent pe actualizarea permanentă a portofoliului personal și utilizarea caietului profesorului 

în activitatea de predare-învățare-evaluare; 

 Am colaborat permanent cu diriginții claselor din încadrare în vederea asigurării progresului școlar al 

elevilor. 

 Mi-am îndeplinit sarcinile ca diriginte, am organizat lectorate cu părinții, conform graficului stabilit 

(cls. a IX-a E), am colaborat permanent cu profesorii clasei, în vederea monitorizării situației școlare a 

elevilor. 

 Mi-am îndeplinit sarcinile prevăzute în fișa postului, cu respectarea regulamentelor și normelor de 

organizare și funcționare a unității de învățământ, am comunicat eficient cu celelalte cadre didactice, 

cu conducerea școlii, cu responsabilii comisiilor. 

 Am  dotat laboratorul de chimie cu sticluțe pentru reactivi (donații, surse personale) și două truse 

universale pentru determinarea pH-ului (donații). 

 

II. RESPONSABILITĂŢI: 

- Membru – Comisia ”BANI DE LICEU” 

- Membru – COMISIA DIRIGINȚILOR 

- Profesor metodist ISJ, disciplina chimie 

- Membru în Consiliul consultativ ISJ, la disciplina chimie 

 

III. PREGĂTIREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

 Am stabilit un program de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a E, G, în vederea obținerii 

unor rezultate bune la examenul de bacalaureat; 

 

IV. ACTIVITATEA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ  

 

 La nivelul catedrei am proiectat o  programă pentru disciplina opțională ”CHIMIE ORGANICĂ 

APLICATĂ”, la cls. a  a XII-a, științe ale naturii, avizată de către ISJ. 

 Am propus 3 variante de teste inițiale la clasa a IX-a, profil real. 

 Am elaborat  mijloace didactice digitale pentru lecțiile de chimie (cls. a VII-a, 

 a IX-a, a X-a, XI-a, a XII-a). 

 

V. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 Am susținut elevii concurenți din clasa a IX-a E, la  BALUL BOBOCILOR (noiembrie 2019); 

 Am organizat activitatea ”SECRET SANTA” cu elevii clasei a  IX-a E (dec. 2019); 

 Am coordonat elevii clasei a IX-a E, în activitatea de colectare a  peste 70kg de alimente neperisabile, 

în cadrul campaniei ”BUCURIE ÎN FAMILIE. PIZZA PENTRU FAPTE BUNE”, ediția a IV-a, 
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organizată de Departamentul PROVITA al MITROPOLIEI MOLDOVEI și BUCOVINEI, pentru 

sprijinirea a 147 familii cu peste 7 copii, din județele Iași, Neamț și Botoșani (10-13 decembrie 2019) 

 

 Am organizat o serie de activități în cadrul Anului Internațional al Tabelului Periodic: 

 

- Realizarea expoziției ”POVESTEA TABELULUI PERIODIC ÎN IMAGINI” (sala 3, cls. a 

IX-a E) 

- Realizarea proiectului - expoziție ”UN CoPAc Al SUCCeS-ului”, folosind simbolurile chimice 

(sala 3, cls. a VII-a A) 

- Realizarea expoziției ”TaBeLa PErIODyCa – StiInTa Si ArTa” (sala 10, cls.   a X-a E) 

 

VI. ACTIVITĂȚI DE FORMARE CONTINUĂ: 

- Am participat la activitățile desfășurate în cadrul comisiei metodice . respectiv în cadrul cercului 

metodic nr. 1 , zona Pașcani (noiembrie 2019) 

 

 

 

Prof.  VINTUR CORNELIA 

 

 Întocmirea corectă şi în timp optim a documentelor şcolare la nivelul catedrei, respectându-se toate 

cerinţele legislative; 

 Utilizarea manualelor alternative avizate de MEN pentru cls. IX; 

 Utilizarea mijloacelor media în proiectarea didactică și realizarea unor materiale media cu elevii, utile 

în desfășurarea orelor de chimie; 

 Trecerea notelor în catalog în conformitate cu legislația în vigoare, cu respectarea graficelor; 

 Respectarea ritmicității notării și realizarea evaluării conform legislației în vigoare; 

 Administrarea testelor inițiale, cu realizarea situației statistice a rezultatelor și stabilirea unui plan de 

măsuri de remediere; 

 Actualizarea permanentă a portofoliului personal și utilizarea caietului profesorului în activitatea de 

predare-învățare-evaluare; 

 Colaborarea cu diriginții claselor din încadrare în vederea asigurării progresului școlar al elevilor. 

 Îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fișa postului, respectarea regulamentelor și normelor de organizare 

și funcționare a unității de învățământ; 

 Comunicarea eficientă cu celelalte cadre didactice, cu conducerea școlii, cu responsabilii comisiilor; 

 Respectarea normelor de conduită și a obligațiilor etice ale profesiunii de cadru didactic. 

 Participare la Consfatuirea profesorilor de chimie 

 Pregatire suplimentara cu elevii cu situatie remediala. 

 

 

 

                                 Responsabil comisie metodica chimie, 

                                                     Prof. APETROAIE CAMELIA 
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CATEDRA DE BIOLOGIE 

RAPORTUL DE ACTIVITATI AN SCOLAR 2019-2020, semestrul I 

 

Catedra de Biologie in anul scolar 2019-2020 este formata din 4 membri: 

1. prof. Serban Genoveva- director,prof titular gr I 

2. prof. Covrig Maria Magdalena- prof titular gr. I 

3. prof. Bostan Cerasela 

4. prof. Pintileasa Ramona prof.dr. detasat in interesul invatamantului 

 

Activitatea metodica a comisiei de biologie si-a inceput activitatea prin stabilirea incadrarilor si a 

normelor didactice conform planurilor cadru in vigoare astfel: 

Prof. Serban Genoveva (director)-10 ore 

Prof. Covrig Magda – norma intreaga 

Prof. Bostan Cerasela - 7 ore 

Prof.dr. Pintileasa Ramona - norma intreaga 

 

Toti profesorii catedrei de biologie si-au realizat la timp planificarile conform programelor in 

vigoare. 

Teste initiale au fost aplicate la clasele VA; VB; ; IXA; IXB; IXC; IXD; IXE; IXF 

 Testele au fost elaborate de prof .Covrig Maria Magdalena si prof. dr.Pintilieasa Ramona 

- Testul initial aplicat la clasa  a V a  fost structurat in doua parti, prima parte cu intrebari lacunare, 

intrebari asociative, complement simplu. A doua parte cu intrebari structurate. 

Majoritatea elevilor au obtinut punctaj mai mare pentru subiectele din partea  a I a decat pentru a doua 

parte. 

Se observa: 

- ca elevii au intampianat greutati la intrebarile lacunare din biologia vegetala. 

- Stiu sa realizeze asociatii majoritatea  elevilor 

- Marea majoritate a elevilor stiu sa aleaga o varianta corecta din cele 5 propuse 

- Au intampianat probleme  la intrebarile explicative. 

- Nu s-au descurcat in realizarea unor scheme cu specific biologic marea lor majoriate. 
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Testul initial aplicat la clase a IX a  fost structurat in doua parti, prima parte cu intrebari asociative, 

adevarat / fals, complement simplu. A doua parte cu intrebari structurate. 

-Majoritatea elevilor au obtinut punctaj mai mare pentru subiectele din partea  a II a decat pentru prima 

parte. 

Se observa : 

- ca elevii au intampianat greutati la intrebari asociative din biologia vegetala si s-au descurcat foarte 

bine la cele din biologia animala. 

- Stiu sa recunoasca o afirmatie ca fiind adevarata sau falsa dar majoritatea nu stiu sa corecteze 

afirmatia falsa ca ea sa devina adevarata. 

- Marea majoritate a elevilor stiu sa aleaga o varianta corecta din cele 5 propuse 

- Au intampianat probleme  in definirea unor termeni biologici 

- Nu s-au descurcat in realizarea unor scheme cu specific biologic marea lor majoriate. 

 Se propun ca masuri de remediere urmatoarele: 

- sa se  lucreze pe grupe si  diferentiat cu elevii, 

- sa se  stimuleze lectura si sa se  dezvolte comportamente de intelegere a schemelor, modelelor 

machetelor, desenelor specifice disciplinei 

 

Cercul de biologie Nr 5 sem I 2019-2020 

- a avut loc la Univ.Al.I.Cuza Iasi, Facultatea de Biologie 

- sef de cerc prof. Serban Genoveva 

- Tema cercului:CLASIC SI MODERN IN PREDAREA BIOLOGIEI 

- au participat prof. Covrig Magda , prof.dr. Pintileasa Ramona, prof. Bostan Cerasela. 

 

Activitati medodice 

- in fiecare luna in cadrul comisiei metodice din scoala au avul loc sedinte de catedra la care au 

paricipat toti profesorii de biologie din scoala. 

      - Prof. Serban Genoveva  sustine lectia deschisa la clasa a –XI-a in luna octombrie avand ca tema 

Maduva spinarii 

  - Prof. Covrig Maria Magdalena -sustine lectia deschisa in cadrul comisiei metodice in  luna decembrie  

la clasa a VI a-B. avand ca tema :Respiratia la plante la care asista toti membrii caterei de Biologie, 

reprezentantii CEAC si doamna respectiv domnul director.  
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Activitati extracuriculare catedra de biologie sem I an scolar  

2019-2020 

Nr crt Activitatea/ proiectul  Luna/ ziua/ anul Prof. coordonator Clase de elevi 

implicate 

1.  PLANT A TREE FOR 

PEACE 2019 

Septembrie/20/ 2019 Serban Genoveva XI E  

2.  Eficienta energetic in 

locuinta 

Septembrie/25/ 2019 Pintileasa Ramona XIIE, F 

3. Ziua Internationala a 

Educatiei 

5 sept 2019 Covrig Maria Magdalena XI F 

4. Seminarul National 

Eco Scoala 

Octombrie/2019 Prof. Serban Genoveva, 

prof.dr.Pintilieasa 

Ramona 

Formare 

profesionala 

5. 

 

Ziua alimentatiei 

sanatoase 

10 octombrie 2019 Covrig Magda 

Pintileasa Ramona 

a XI a F 

XII E 

6. Parfumul florilor de 

toamna 

Noiembrie Toata catedra Clasele V-XI 

7. 

 

Expozitie de fructe si 

legume 

Noiembrie-2019 Toata catedra Clasele V-XI 

8. Educatia o necesitate 

universala 

 5Noiembrie 2019 Pintileasa Ramona XII E 

9.  Ziua nationala fara 

tutun 

 17 Noiembrie 2019 Toata catedra   XI F, D , G,   

XII F, E,  

10. Magia iernii Decembrie 2019 Covrig Magda X IF 

11. Ziua internationala a 

persoanelor cu 

dizabilitati 

3 decembrie Covrig Magda XI F 

12. Ziua internationala a 

voluntariatului 

5 decembrie Toata catedra Clasele IX-XI 

13. Proiect Erasmus-Fii 

profesorul de care au 

nevoie elevii tai -

Londra 

7-15 decembrie Prof. Serban Genoveva  
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CATEDRA DE GEOGRAFIE 

Raport de activitate pentru anul şcolar 

2019 – 2020 – sem. I 

 

În anul şcolar 2019 – 2020, semestrul I,  în conformitate cu cerinţele MEN şi ISJ Iaşi, şi cu 

normele stipulate în contractul de muncă, catedra de geografie a realizat următoarele : 

 

● Participarea la şedinţe şi luarea la cunoştinţă a tuturor deciziilor transmise de la minister în vederea 

optimizării activităţii didactice; 

● Elaborarea documentelor şcolare (planificări, teste iniţiale şi finale, intersemestriale, fişe tematice pe 

nivele de studiu, procese verbale, tabele nominale, etc.), respectând 

programa şcolară şi normele de elaborare a documentelor şi folosire a  T.I.C. în activitatea de proiectare; 

● Asigurarea caracterului aplicativ al învăţării prin utilizarea de strategii didactice specifice; 

● Optimizarea activităţii în clasă prin folosirea curentă a resurselor materiale şi T.I.C.; 

● Desfăşurarea de activităţi extracuriculare, evaluarea şi valorizarea lor; 

● Formarea, la elevi, a deprinderilor de studiu individual şi în echipă; 

● Asigurarea transparenţei criteriilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare; 

● Aplicarea de teste iniţiale pe nivel de studiu, evaluarea, interpretarea lor şi comunicarea rezultatelor; 

● Folosirea eficientă a instrumentelor de evaluare, promovarea autoevaluării şi 

interevaluării şi coordonarea elaborării portofoliului educaţional; 

● Asigurarea unui climat de muncă eficient şi civilizat şi stabilirea cadrului adecvat, cu 

reguli comportamentale bine definite în vederea optimizării activităţii didactice, în funcţie 

de particularităţile fiecărei clase; 

● Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor de conflict 

● Tratarea diferenţiată a elevilor şi consilierea lor; 

● Valorizarea exemplelor de bună practică pentru mai buna motivare a elevilor; 

● Participarea activă la activităţile metodice din cadrul catedrei ; 

● Reactualizarea portofoliului profesional, a dosarului personal şi a caietului dirigintelui; 

● Manifestarea unei atitudini morale şi civice adecvate profesiei, respectarea şi 

promovarea deontologiei profesionale; 

● Realizarea, în cadrul orelor de dirigenţie, de activităţi menite să prevină şi să combată 

violenţa în familie şi societate; 

● Respectarea, pentru orice activitate, a normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI 

şi ISU; 
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● Implicarea în crearea unei culturi a calităţii la nivelul instituţiei; 

● Acordarea unei atentii deosebite pregatirii in vederea promovarii examenului de bacalaureat  

. 

 

SITUATIA STATISTICA A  TESTELOR  INITIALE – an scolar 2019-2020 

REZULTATE: 

                                                                    REZULTATE 

CLASA 1-

1.99 

2-

2.99 

3-

3.99 

4-

4.99 

5-

5.99 

6-

6.99 

7-

7.99 

8-

8.99 

9-10 MEDIA 

CLASEI 

V A - - - 1 - - 12 17 - 8.43 

V B - - - 1  1 3 5 21 7.86 

IX A - 5 12 3 - 3 2 - - 4.10 

IX B - 9 6 8 1 2 - - - 3.76 

IX C - 4 9 5 8 2 - - - 3.83 

 

Concluzii: 

In luna octombrie a acestui an scolar am sustinut teste initiale la clasele a V a si a IX a (doar profil 

umanist) conform graficului si metodologiei comunicate la consfatuirea profesorilor de geografie. 

Subiectele au fost alese respectand materia anului scolar precedent, dificultatea gradual aplicata, diferite 

tipuri de itemi etc 

   Notele obtinute de elevii claselor la care am aplicat testele initiale sunt  slabe si medii, aceasta derivand 

din informatiile putine pe care acestia le poseda atat la nivel cantitativ cat si calitativ. De asemenea am 

constatat lipsa unui limbaj geografic adecvat, folosirea gresita a  termenilor geografici etc 

  Astfel se impune intocmirea si aplicarea unui plan de masuri remediale imediate dar si pe termen lung: 

 Invatarea rapida a unor informatii de baza care sa inlesneasca elevilor utilizarea termenilor 

geografici 

 Utilizarea constanta a unui sistem integrat de predare- invatare-evaluare 

 Utilizarea constanta a materialelor cartografice la clasa, astfel incat elevii sa invete principiile de 

baza in geografie, sa le aplice si sa nu invete pe de rost . 

 Achizitionarea de auxiliare scolare, caiete de lucru pe  care elevii sa le foloseasca efectiv 

 Aplicarea unor masuri coercitive adecvate (note mici ) care sa stimuleze invatarea, dar si a celor 

recompensatorii care sa aiba aceleasi efecte. De asemenea ne propunem ca notarea sa fie ritmica si 

constanta. 

 

 

 

Sef catedra 

                                                   Prof. ANICOLAESEI VALERIA                                                                                                                                         
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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE ISTORIE 

SEMESTRUL I 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

Membri: 

Prof. Jitaru Adela 

Prof. Angela Căşăriu  

Prof. Mercaș Hariclea 

Prof. Baciu Marius 

Responsabil comisie metodică- prof. Mercaş Hariclea 

    În demersul educațional din semestrul I al anului școlar 2019-2020 am avut în vedere respectarea 

prevederilor planului managerial stabilit în ședință de catedră din 3.09.2019: 

 

I. ASIGURAREA  CALITĂŢII  EDUCAŢIEI 

 

1. Proiectare 

- realizarea documentelor de planificare a activității manageriale a catedrei, a planificărilor anuale, 

semestriale; 

- adaptarea conținuturilor învățării și metodologiei în funcție de  particularitățile psihice de vârstă și 

individuale ale elevilor și în funcție de specificul școlii. 

 

      2.  Comunicare  

- Adoptarea unor metode și strategii instrucționale activ-participative ce favorizează înțelegerea şi 

aproprierea conținuturilor de specialitate, a conceptelor operaționale specifice şi a unor informații 

culturale diverse; 

 

     3. Control şi verificare-Verificarea activităților membrilor comisiei s-a realizat respectând 

următoarele cerințe: controlul documentelor necesare înregistrării observațiilor (planificările anuale şi 

semestriale, proiectarea unităților de învățare, proiectele didactice) 

 

    4. Coordonare, monitorizare 

-  Distribuirea precizărilor I.S.J / M.E.C., privind reforma, privind conținuturile programei școlare, privind 

structura probelor scrise ale examenului de bacalaureat etc;  

- Sprijinirea pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat prin activității specifice de tip tutorial 

(recapitulări sistematice, familiarizarea cu modelele de subiecte și cu baremul de corectare a lucrării 

scrise, administrarea unor teste şi lucrări semestriale cu structură similară acestor subiecte, monitorizarea 

progresului școlar etc.), prin consultații acordate în programul extracurricular; 

- Monitorizarea modului de aplicare a curriculumului național şi a elementelor de feedback în proiectarea 

didactică pe termen scurt și mediu (planificările calendaristice, proiectele unităților de învățare); 

- Monitorizarea rezultatelor la bacalaureat și compararea lor cu media anilor de studiu liceal, prin analiza 

rezultatelor de la simularea Examenului de Bacalaureat 2019 și a rezultatelor elevilor care au susținut 

Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie 2019, la disciplina istorie. 
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Rezultate simulare Bac, ianuarie 2020: 

REZULTATE SIMULARE-clasele a XII-a 

91 înscriși, 5 absenți 

XII A- 2 ABSENTI 

XII C- 2 ABSENTI 

 

Clasa Note sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 

XII A 2 3 3 5 5 9 

XII C 5 4 7 10 2 - 

 

 

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

 

7 7 10 15 7 7 - 84% 

        

 

Ore de pregătire suplimentară-Jitaru Adela, 13.30, vineri 

Observații: 

Mai mult ca în alte cazuri, evaluarea ne-a oferit imaginea de ansamblu a pregătirii elevilor, a golurilor și 

nevoilor lor în ceea ce privește cunoștințele, astfel încât să putem lua măsurile necesare pentru a avea 

rezultatele corespunzătoare.  

 

Probleme identificate-puncte slabe: 

 Nu citesc, rezultatul fiind un vocabular precar, fac greșeli de exprimare, de ortografie și de 

punctuație; 

  Nu înțeleg întotdeauna conținutul de idei dintr-un text, cerințele exercițiilor și problemelor; 

 Elevii au întâmpinat dificultăți in abordarea subiectului 3, care presupunea elaborarea unui eseu 

structurat, ceea ce poate sa reflecte o superficialitate în învățare; 

 Rezolvarea greșită a unor subiecte exprimă faptul că unele cerințe nu au fost citite cu atenție; 

 Nu stăpânesc unele bine toate noțiunile și conceptele studiate; acest lucru a determinat confuzii, 

îndeosebi la primul subiect; 

 Elevii nu sunt motivați dacă notele nu se trec în catalog; 

 

Puncte tari: 

 Majoritatea elevilor cunosc noțiunile istorice de bază; 
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 Majoritatea elevilor reușesc să selecteze corect informațiile din text, să elaboreze puncte de vedere 

și să le susțină cu fapte istorice corect alese; 

 La fiecare disciplină de bacalaureat s-au realizat consultați  săptămânale; 

 A scăzut numărul notelor sub 5; 

 

Măsuri remediale: 

1. Identificarea elevilor care au luat la simulare note sub 5; 

2. Oferirea de explicații suplimentare elevilor care au nelămuriri și realizarea unor pregătiri 

suplimentare cu elevii care au obținut sub 5 la simulare;  

3. Aplicarea de fise de lucru sau rezervarea unor ore de predare / recapitulare pentru acoperirea 

lacunelor descoperite in matricea specifica, legate atât de competente cât și de conținuturi; 

4. Optimizarea actului didactic prin construirea unor strategii diferențiate în funcție de necesitățile 

fiecărei clase; 

5. Rezolvarea unui număr cât mai mare de variante de subiecte; 

6. Finalizarea recapitulărilor la toate disciplinele de examen; 

 

5. Evaluare 

-  Extinderea metodelor alternative de evaluare a informației de specialitate apropriate de către elevi și a 

competențelor dobândite (ateliere de istorie, metoda proiectelor, etc.) 

- Extinderea practicii de evaluare sistematică a progresului școlar al elevilor prin activități didactice 

specifice.  

- Evaluare predictivă (la toate clasele), întocmirea dosarelor de evaluare predictivă, dezbateri pe marginea 

rezultatelor obținute, stabilirea măsurilor de ameliorare (de către fiecare cadru didactic) 

-Încurajarea performanțelor elevilor prin organizarea olimpiadelor, concursurilor şi  examenelor naționale 

şi valorizarea rezultatelor deosebite obținute. 

6. Organizarea unor activități cu caracter istoric: 

a. Comemorarea Holocaustului 

- prof. coord. Mercaș Hariclea, Jitaru Adela, Căsăriu Angela 

b. Activități dedicate zilei de 1 Decembrie 2019 

- Expoziție de fotografii cu titlul ,,Personalitățile Marii Uniri” 

- Activitatea cultural-artistică  ,,Chipurile României Mari la care au participat membrii catedrei, elevi de la 

clasele a XI-a si a XII-a. 

c. Activități dedicate zilei de 24 ianuarie 2020 

 A fost organizat concursul <161 de ani de la Mica Unire> care a reunit reprezentanți de la Colegiul 

Tehnic CF ,,Unirea”, Pașcani, Liceul Tehnologic ,,Mihai Busuioc”, Liceul Teoretic ,,Bogdan Voda” 

Hălăucești, Colegiul National,, M. Sadoveanu”. 

 

7. Participarea la concursuri și olimpiade școlare: 

 

a. Concursul Urmașii Principelui Cantemir  
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La secțiunea Descriptio Mundi, secțiune la care au participat 26 de echipaje, elevii Colegiului Mihail 

Sadoveanu: Alesia Stîngu, Bordos Nicoleta, Cebotaru Valeria, Goian Petru-Gabriel au obținut „Marele 

Premiu Cantemir” pentru cea mai bună lucrare din concurs, "Cantemiroglu și muzica orientală". 

b. Concursul 161 de ani de la Mica Unire la care echipajele colegiului au obținut premiul I și III. 

c. Participarea la concursul Euroscola în urma căruia echipa colegiului coordonată de profesorii Cășăriu 

Angela, Preutu Mărioara, Cristina Moroșan va vizita Parlamentul European. 

 

8. Proiecte europene: 

Coordonare proiect strategic Dream și participare la întâlnirea liderilor, Roma-prof. cășăriu Angela 

Derulare proiect Erasmus +, mobilitate școlară, Fii profesorul de care au nevoie elevii tăi! 

 

II. ASIGURAREA ŞI OPTIMIZAREA UTILIZĂRII  RESURSELOR 

- recondiționare  material didactic existent la cabinetul metodic 

 

III. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC. Asigurarea 

participării personalului didactic la perfecționări şi formări 

a. Participarea la consfătuiri şi la cercurile pedagogice desfășurate conform graficului I.S.J. şi 

C.C.D.   

b. Cursuri de perfecționare: 

Participare la conferința SuperTeach, prof. Mercaș Hariclea 

 

Acreditare formator FSLI- Prof. Cășăriu Angela 
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CATEDRA DE INFORMATICĂ 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ŞCOLAR 2019-2020 

Semestrul I 

 

 

- Participarea la Consfătuiri, respectiv la Cercul Metodic al profesorilor de Informatică şi TIC 

(Scoala generala „Titu Maiorescu”, Iaşi ; 

- Toţi membrii catedrei de informatică au întocmit planificările calendaristice în conformitate cu 

programele şcolare în vigoare. Pentru clasele a XII-a, materia a fost planificată astfel încât să poată 

fi realizată o recapitulare a materiei pentru examenul de Competenţe digitale (la toate clasele, 

indiferent de profil), a probei  D a examenului de bacalaureat şi o pregătire minuţioasă a 

examenului de Atestat profesional (pentru clasele cu specializarea matematică-informatică); 

- Conceperea, aplicarea și analiza testelor inițiale, pentru optimizarea demersului instructiv după un 

plan de măsuri remediale adaptat fiecărui colectiv; 

- Participarea la  ședințele lunare în care s-au discutat toate problemele catedrei: curriculum, 

programe, metodologii de organizare și desfășurare a examenelor naționale, rezultatele simulărilor 

și măsurile remediale, pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursuri și examene etc.; 

- Participarea în comisiile de susținere a examenelor de diferență; 

- Participarea, ca profesori îndrumători, la CEX – Pașcani; 

- Înfiinţarea centrului Programare cu rabdare, o inițiativă a Asociației EduSoft (președinte dr. 

 Bogdan Pătruț), care promovează educația STEM în rândul copiilor și tinerilor;

- Participarea ca voluntar la activitatea „Din suflet, pentru un zâmbet de copi” ediţia a IX-a, 

desfăşurată la Spitalul Clinic de Urgenţa „Sfânta Maria” Iaşi. 
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CATEDRA DE SOCIO-UMANE 

Raport activitate sementrul I, anul scolar 2019-2020 

 

 

În semestrul I al anului scolar 2019-2020, membrii catedrei de socio-umane au desfasurat 

urmatoarele activitati: 

- au elaborat planificarile semestriale si anuale; 

- au conceput teste initiale, de progres pentru fiecare disciplina socio-umana;  

- au aplicat testele initiale, au identificat greselile tipice, cauzele posibile care le genereaza, precizand si 

masurile amelioratorii; 

-au participat la  sedintele Consiliul Consultativ la discipline socio-umane (6 septembrie 2019, prof. 

Moroșan Cristina); 

-au participat la consfatuirea profesorilor de socio-umane (prof. C. Morosan, prof P. Fasola-Matasaru, 

prof. M. Macovei); 

- au stabililit numarul si editura pentru manualele claselor a VII-a; (Educație sociala – Educatie pebtru 

cetatenie democratica); 

- coordonarea activitatilor organizate cu ocazia ”Zilelor scolii”:  

 

-au organizat sedințe de pregatire cu elevii claselor a XII-a care vor susține bacalaureatul la 

discipline socio-umane, în special la disciplina Logică, argumentare si comunicare, psihologie, filosofie si 

sociologie ; 

-au organizat sedinte de pregatire suplimentara cu elevii participanti la olimpiada de socio-umane 

si cu cei care vor sustine simularea din ianuarie 2020 la discipline socio-umane;  

-au proiectat si organizat diverse activitati ca profesori diriginti (XI C, prof. Dominte Dana, XI E 

prof. Morosan Cristina);  

-implicarea elevilor in diverse proiecte specifice disciplinei Educatie antreprenoriala (prof. Pâslaru 

Ioan si prof Morosan Cristina); 

-au colaborat cu profesorii diriginti de la clasele la care predau pentru a-i informa in legatura cu 

situatia elevilor si a solutiona eventualele probleme aparute;  

-au participat la Cercul Metodic al profesorilor de discipline socio-umane la Iași în data de 24 

octombrie 2019 (prof. C. Moroșan, prof. M. Macovei); 

- activitati filantropice (prof. D. Dominte); implicare in organizarea activitatii Cros pentru scoli, 

Pascani (prof. P. Fasola-Matasaru, prof. C. Morosan) 
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 -au participat la cursuri de formare (cursul de Dezvoltare Personala, Calea Succesului, prof. C. 

Morosan); 

-participarea la sedintele de catedra si intocmirea, actualizarea portofoliului personal al cadrului 

didactic si al catedrei; 

-evaluarea ritmica a elevilor (analizarea lucrarilor scrise ale elevilor , a progresului acestora si 

organizarea de sedinte de pregatire suplimentara); 

 

Responsabil catedra socio-umane, 

Prof. C. Morosan 
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CATEDRA DE ARTE 

Semestrul I 

Subsemnatul, Preutu Romeo, profesor de Educație Muzicală la Colegiul Național “M. Sadoveanu” – 

Pașcani, având gradul didactic I ,am respectat cerințele programei școlare, atât la gimnaziu, cât și la 

liceu, reușind ca la sfârșitul semestrului I, al anului școlar 2019 – 2020 să am rezultate foarte bune în 

pregătirea elevilor. 

 Am participat la activitățile metodice organizate de I.S.J. Iași, consfătuiri, cercuri pedagogice și 

concursuri sau festivaluri. 

 Am contribuit la organizarea cu succes a manifestărilor legate de zilele școlii sau sărbătorile de 

iarnă. 

 Profesor Educație Muzicală – Preutu Romeo 

   

 

Raport de activitate , semestrul I, an școlar 2019 – 2020, profesor Pădurariu Petru, Educație Plastică.  

 Coordonare activitate desfășurată cu prilejul festivităților de deschidere C.C.D. Pașcani 

(octombrie 2019) – Colegiul C.F. Unirea Pașcani. 

 Expoziție desene dedicată zilelor M. Sadoveanu – nivel de școală. 

 Activitate coordonată în cadrul cercului metodic al consilierilor educativi. 

 Activitate dedicată zilei naționale – Portret Regina Maria – în colaborare cu catedra de istorie. 

 Coordonator proiect și activități în cadrul proiectului european Euroscola. 

 Obținerea gradului didactic I, inspecție și susținerea lucrării – decembrie 2019. 
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Programul de activităţi semestriale 

Catedra de Religie Ortodoxă 

 

- consfătuirea profesorilor de religie, sept.2019; 

- şedinţe de catedră 5 sept.2019, 12 nov.2019, 9 dec 2019; 

- organizare  Olimpiada de religie- faza pe şcoală şi faza locală -ianuarie 2019; 

- organizarea unui program de pregătire suplimentară cu elevii calificaţi la faza locală aolimpiadei; 

- elaborarea revistei de spiritualitate ortodoxă „Calea spre Lumină„- ediție specială de Crăciun 

2019; 

- publicarea unor articole religioase în ziarul “LUMINA”  şi revista CHEMAREA CREDINŢEI; 

- expoziţie cu desene religioase „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril-patronii spirituali ai 

colegiului”,prezentarea unor referate religioase și momente artistice( Zilele  Școlii ); 

- paticiparea la Cercul pedagogic de religie, 14 noiembrie 2019 la Colegiul Negruzzi- Iași; 

- participarea la programul desfăşurat cu ocazia Zilei Naţionale,1 dec.2019 

- participarea cu elevii la  „Liturghia pentru tineri”,  la Parohia”Înălţarea Domnului”-Paşcani) și 

împartasirea cu Sf.Taine; 

- organizare de grupuri corale și susținerea unor concerte de colinde; 

- susținerea unor programe de colinde la Casa de Cultură, Primărie, diverse instituții publice și 

private; 

- participarea cu elevii la slujbele religioase ( în special la Sf. Liturghie) și împărtășirea cu 

Sf.Taine; 

-organizarea, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă a unor activităţi filantropice și momente corale  la: 

 Centrul de Plasament „Sf. Stelian”-Paşcani; 

 Spitalul Municipal Paşcani; 

 Spitalul CFR Pașcani; 

 familii nevoiaşe din Paşcani şi împrejurimi.   

- sponsorizări pentru serbările şcolare şi competiţii organizate de colegiul nostru; 

 -  obţinerea  unor sponsorizări pentru premierea elevilor participanţi la Olimpiada de religie- faza 

locală, judeţeană; 

- coordonarea Programului ECO ȘCOALA (prof. Dimitriu Sirghie Vasilica); 

- iniţierea  mai multor  proiecte de parteneriat educaţional dintre care: 

 Proiectul ”Conectează-te la comunitate”-Asociaţia “Noi Orizonturi”-Bucureşti; 

Proiecte  de colaborarea cu Asociaţia  “PRO VITA”, ”Pizza pentru fapte bune”- în cadrul căruia s-

au strâns peste 1000 de kg de alimente pentru familiile nevoiașe; 

 Proiectul „Lăsaţi copiii să vină la Mine!” în colaborare cu Protoieria, Paşcani; 
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Proiectul „Dăruind vei dobândi” în colaborare cu D.A.S.P.C.- Iaşi şi Centrul de Plasament „SF. 

SFELIAN” Paşcani; 

 

ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE  RELIGIE ROMANO CATOLICĂ-  PR.P ROF. CATĂU 

MIHAI: 

Cateheze despre Biblie. 

Cateheze despre valoarea şi importanţa Sfintei Liturghii. 

Cateheze despre Sacramentele Spovezii şi Sfintei Euharistii. 

Întruniri cu elevi din alte comunităţi catolice. 

Pregătirea elevei Tansanu Mihaela-Gabriela pentru Olimpiada la Religie. 

Participarea la Olimpiada de Religie Romano-Catolică faza judeţeană. 

 

 

 

 

 

 

      Director,                                                        Responsabil comisie metodică, 

Prof. Șerban Genoveva                                        Prof. Spiridon Mihaela Iulia 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL BIBLIOTECII 

 

AN ŞCOLAR 2019-2020 

SERMESTRUL I 

Bibliotecar: Iacob Maria 

Specialitate: învaţator-educator 

Perfecţionare profesională: - Curs biblioteconomie Universitatea ‘’Babes Bolyai’’, Cluj 

                                            - Curs ‘’Informatizarea bibliotecii ISIS MARC’’,CCD- Iasi 

                                            - Curs Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor, ISJ Iasi 

                                             (octombrie-decembrie 2013) 

                                           - Curs Zece Axiome ale Educaţiei Parentale, CCD  

                                              (februarie-aprilie 2019) 

Încadrare: normă întreagă 

Vechime totală în muncă:31 ani ; în bibliotecă 12 ani 

Numar elevi înscrişi în  anul şcolar 2019-2020: 990 

Numar clase: 34 

Numar cadre didactice:67 

 

                                    Activitaţi desfăşurate în bibliotecă 

1. Activitaţi pedagogice şi culturale 

 

Nr.

Crt 

Titlul 

activitaţii 

Locul 

desfăşurării 

Scop/obiectiv Perioada 

desfaşurării 

Numar 

participanţi 

Obs. 

1 Sedintele 

cercului de 

lectura ‘’Ex 

libris” 

biblioteca -dezvoltarea 

competentelor 

lingvistice; 

-cunoasterea 

reprezentantilor de 

seamaai literaturii 

ramane si universale 

Lunar, 

conform 

tematicii 

anexate 

25-30 elevi 

Profesori de 

limba si 

literatura 

româna 

Numarul elevilor 

variaza in functie 

de tematica 

abordata 

2 ‘’Cititorul 

lunii’’ 

liceu Incitarea la lectura a 

elevilor 

Lunar (oct-

mai) 

Cititorii 

bibliotecii 

şcolare 
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3 “Şi cărţile au 

suflet’’ 

bibliotecă Reconditionat carte; octombrie-

aprilie 

Comitetul 

de sprijin al 

bibliotecii, 

cititori 

 

4 FILIT, 

octombrie 

Scriitori 

printre liceeni 

Sala 28 Întâlnirea elevilor cu 

scriitorii, dialog, 

prezentare carte 

4 

octombrie, 

2019 

  

5 ‘’Lirica 

toamnei’’  

Recreaţia de 

poezie 

bibliotecă Cunoaşterea creatiei 

poeţilor români 

Octombrie, 

noiembrie 

Elevii 

colegiului 

 

6 Prin toamna 

cu domnul 

Sadoveanu 

biblioteca Expozitie de carte  19oct.-

15nov 

Elevii 

colegiului 

 

7 Şcoala-

deschidere 

spre 

comunitate 

Sala 28 Schimb de experienţă 

directori adjuncţi, 

consilieri  

educativi 

22 

noiembrie 

Grup vocal 

clasele  

VII-XII 

 

8 ‘’Noi suntem 

romani’’ 

Corp A Program artistic 

inchinat zilei de 

1Decembrie 

29 nov Catedrele 

de istorie şi 

religie. 

Elevii 

claselor a 

Xa E, a VIII 

a A 

 

9 Calea spre 

lumină 

revistă de 

cultură şi  

spiritualitate 

realizarea 

articolului 

Crăciunul, 

sărbătoarea 

familiei 

Colaborare cu catadra 

de religie a colegiului 

   

10 Realizarea 

bazei de date 

privind 

casarea 

volumelor de 

carte uzate 

fizic 

 -scoaterea din 

gestiune a cărţilor 

distruse 

decembrie 

2019 

  

 

2.Parteneriate 

1 “Din suflet, 

pentru un 

zambet de 

copil’’ 

Spitalul de 

copii’’Sf. 

Maria’’-

Iaşi 

Campanie de 

voluntariat, 

actiune în 

scop caritabil 

17 

dec,2019 

Bibliotecari 

scolari din 

judetul Iasi 

 

3 Călătorie în 

lumea cărţilor 

Liceul 

Tehnologic 

Mihai  

Busuioc 

Paşcani 

Parteneriat cu 

doamna 

bibliotecar 

Roxana Rusu  

octombrie,  

2019 

iunie, 2022 

-întâlniri  

bianuale, 

excursii 

tematice 

catedrele de limba şi literatură română, 

religie 

4 Împrumut 

interbibliotecar 

Biblioteca 

Municipala 

Paşcani 

Domenii 

diverse 

Octombrie-

iunie,2014 

Prof. 

Cojocaru 

Mihaela 
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ANEXA 

 

Numar total de volume la începutul anului şcolar: 25302 

Număr total de volume la 1 decembrie, 2019 :25317 

Număr volume casate la 20 dec. 2019 : 287 

Număr total de volume rămase în bibliotecă la 31 dec. 2019 : 25030 

Numărul volumelor intrate în bibliotecă în semestrul I al anului şcolar 2019-2020:15 

 cu finanţare publică 

       Numar de utilizatori înscrişi în timpul semestrului:50 

       Numarul utilizatorilor activi în cursul semestrului:801 

 771 elevi 

 30 cadre didacticeşi didactic auxiliar 

      Indicele de structură-0,90 

      Indicele de atragere-0,79 

      Indicele de lectuăa-0,65 

      Indicele de circulaţie-0,40 

      Indicele de frecvenţa-0,94  
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RAPORT COMISIE SITUAȚII DE URGENȚĂ 

I. Scurta prezentare a activitatii 

In cursul anului scolar 2019/2020, comisia pentru situatii de urgenta din cadrul Colegiului National 

“Mihail Sadoveanu” Pascani si-a desfasurat activitatea conform graficului intocmit si a urmarit atingerea 

obiectivelor propuse. Nu au avut loc evenimente nedorite in cadrul unitatii noastre, existand o stransa 

colaborare intre cadrele didactice, auxiliare, nedidactice, responsabilul S.U. si conducerea colegiului. 

Apararea impotriva incendiilor a constituit o preocupare permanenta a colegiului nostru, sens in care 

am actionat pentru: 

- implementarea noilor masuri legale; 

- indeplinirea masurilor stabilite in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate; 

- analizarea si inlaturarea operativa a deficientelor care s-au manifestat in domeniu apararii 

impotriva incendiilor; 

- analizarea concluziilor rezultate din activitatea de instruire si pregatire a personalului; 

- asigurarea dotarii, calitatea si functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor 

 

II. Lista activitatilor desfasurate in anul scolar 2019/2020: 

1. Intocmirea planului de masuri pentru anul scolar 2019/2020; 

2. Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei 

In conformitate cu prevederile legale, directorul scolii a emis acte de autoritate care stabilesc 

modul de organizare si raspunderile in domeniul apararii impotriva incendiilor astfel: 

- dispozitii privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea 

impotriva incendiilor; 

- instrustiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca; 

- dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis; 

- dispozitie privind interzicerea fumatului; 

- dispozitie privind instruirea personalului( proceduri, tematica, grafice de instruire); 

-  reguli si masuri specifice de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare si 

secetoase; 

- dispozitia de numire a cadrului tehnic; 

3. Verificarea efectuarii instructajului general, specific si periodic pentru fiecare loc de munca in 

parte; 

4. Verificarea insusirii normelor S.U. de catre cadrele didactice, auxiliare si personal nedidactic; 

5. Prezentarea de materiale informative referitoare la anumite situatii de urgenta; 

6. Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea scolii; 

7. Organizarea unui exercitiu de simulare a unui incendiu la Corp B(sala 29) precum si prezentarea 

de catre Detasamentul de Pompieri al municipiului Pascani a dotarii existente in cazurile de 

descarcerare; 

8. Obtinerea Avizului de securitate la incendiu pentru corpul- Sala de Sport din Strada Sportului 

nr.5A si inaintarea dosarului in vederea obtinerii autorizatiei; 

9. Obtinerea locului III la faza interjudeteana a concursului de protectie civila  “ Cu viata mea apar 

viata”- Dumbraveni, judetul Suceava, cu un echipaj de elevi de la clasele IX-XI. 

 

 

Responsabil S.U. 

Toma Ionut 
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RAPORT DE ACTIVITATE COMPARTIMENT SSM 

Semestrul I - 2019/2020          

 

             La inceputul anului  școlar  2019-2020  s-a  stabilit  comisia de sănătate  și securitate  in  muncă  

din  cadrul  colegiului  național ,,MIHAIL SADOVEANU” cu  urmatorii  membri: 

- Dir.  adj. prof. Ardeleanu  Radu- președinte 

- Administrator  Maxim  Dana   - membru 

- Dr. medicina  muncii  MUNTEANU GEORGETA - membru   

- Pedagog  TOMA  IONUȚ – membru 

- Laborant  DUDUMAN  CRISTINA –responsabil   SSM 

          La  inceputul  anului  școlar  in  cadrul  orelor  de  diriginție  elevilor le-au  fost  prezentate  și 

prelucrate  atat  aspecte  din  Regulamentul  de organizare  si funcționare al  colegiului ,  norme  de  

securitate  si sănătate in  munca  specifice activitătii  didactice cat si  reguli  de circulație .Instructajul s-a 

incheiat  cu  semnarea fișelor  colective  de instruire SSM  pentru  fiecare  clasă. 

         In  cazul  disciplinelor  in  a caror  programă  se prevede  obligativitatea desfașurarii unor  lucrări  

practice  de laborator (fizica, chimie,  informatica) la  inceputul  fiecarui  semestru  școlar elevilor  le sunt 

prelucrate  de către  profesor, asistat  de  laborant , instrucțiunile de  securitate  si  sănătate specifice  

disciplinei  respective aceștia  semnând fișa colectivă  de instructaj  SSM. 

         Deasemenea , pentru  orele de  educație  fizică  la  inceputul  fiecarui  semestru  se  efectueaza  

instructaj  specific  acestei  discipline.    

        In  cazul  in  care  elevi  ai  școlii  se  deplasează,  insoțiți  de  profesori,  pentru  a  participa  la  

diferite  olimpiade  sau  concursuri  școlare in județ sau  in tară aceștia  sunt  instruiți cu  privire  la 

regulile de deplasare  cu  mijloacele  de transport  in  comun,  reguli  de  circulație , norme  de  

comportament  in  grup  organizat si  se   semnează   fișe  colective de instructaj  specific acestor deplasări. 

       In  situația  in care  grupuri  de  elevi  , insoțiți  de profesori  au  efectuat  excursii sau tabere  s-a  

intocmit  un  dosar  de deplasare  conform  OMEN 3/2016  care  conținea  planul  excursiei ,  fișa  de  

instructaj semnată de  elevi, acordurile  parentale, adeverințe medicale ale  copiilor si autorizațiile  

operatorilor  de transport si turism , dosar  care  este  aprobat  de conducerea  școlii. 

 

                                                                                             Intocmit,   

                                                                                                   DUDUMAN  CRISTINA     
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XI. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ, ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ. 

PARTENERIATE CU ALTE INSTITUȚII. PROIECTE DE COOPERARE 

EUROPEANĂ 
 

 
XI.1. - Activitatea educativă, școlară și extrașcolară 

 

 

 

RAPORT  DE  ACTIVITATE 

Al Consiliului Școlar al Elevilor  

Semestrul I - An școlar 2019-2020 

 

Anexat separat 

 

 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER EDUCATIV 
 

Anul școlar 2019-2020 
 

Semestrul I 
 
 
 

Anexat separat 
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XI.2. Parteneriate 2019-2020 

 
 

 

Parteneriate proiecte școli – nivel național 

 

1. Acord de parteneriat – Universitatea Națională de Arte George Enescu și Colegiul Național Mihail 

Sadoveanu Pașcani  

2. Acord de Parteneriat- Proiect Educativ- Călătorie în lumea cărților între Liceul Tehnologic M 

Busuioc Pașcani și Colegiul Național M. Sadoveanu Pașcani 

3. Acord de parteneriat- Scoala Gimnaziala Speciala Pascani- Proiectul Albastru solidaritate- ed VII, 

nr. 1818/ 21.01.2019 si 2986/ 04.11.2019 

4. Acord de parteneriat- Proiectul judetean – Educatie prin cultura ed.  A III a- Colegiul Național 

Costache Negruzzi Iași- 6341/ 21.10.2019 și 3015/ 6.11.2019 

 

Parteneriate proiecte școli - nivel internațional 
1. Cu Liceul Teoretic Petre Ștefănucă Ialoveni Republica Moldova - nr. 3314/25.11.2016 și nr. 

344/30.11.2016 

 
 

Parteneriate cu instituții 

1. Acord de parteneriat- Casa de Cultura Municipiul Pascani nr. 2447/ 24.09.2018 si nr 185/ 

24.09.2019 

- Accord conventional Balul Bobocilor – 1 nov 2019 

- 20 mai 2020- Festivitatea de absolvire- cl XII 

- 27 iunie 2020- Festiviatea de absolvire cl VIII 

2. Inspectoratul de Politie Judeteana Iasi- Programul Prevenirea delincventei juvenile si victimizarii 

minorilor- nr. 2576/ 01.10.2019  si 794158/ 01.10.2019 

3. Protocol de Colaborare – Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca- Proiect INTESPO 

POCU 135/2/3/ 113589 si Colegiul National Mihail Sadoveanu Pascani- nr. 8268/28.10.2019 si 

3035/07.11.2019 

4. Protocol de colaborare – Universitatea Al I Cuza- Iași în cadrul proiectului Caravana UAIC- nr. 

3148/21.11.2019 și 365/ 19.11.2019 

 

Parteneriate ONG 

1. Acord de Parteneriat- Asociatia Super Tineri proiecte Euroscola, Erasmus + și Colegiul Național M. 

Sadoveanu Pașcani nr. 2351/ 18.09. 2019 și 13/ 18.09.2019 

2. Acord de parteneriat – Grupul Educativa- si Colegiul National Mihail Sadoveanu Pascani- proiectele 

Edmundo- 2491/25.09.2019 si 126/25.09.2019 

3. Protocol de colaborare- Asociatia Edu Soft- Cerc de informatica- Programare cu rabdare- centrul local 

13 Pascani- responsabil Edi Mitrca- nr.15/ 25.10.2019 si 3000/05.2019- valabil 8 luni de la incheierea 

protocolului. 

 

Parteneriate orientare școlară și profesională 

1 Acord de parteneriat – Universitatea Națională de Arte George Enescu și Colegiul Național Mihail 

Sadoveanu Pașcani nr. 2463/24.09.2019 și nr. 1371/ 03.06.2019 – Promovarea ofestei educaționale 

valabil 5 ani 
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2 Protocol de parteneriat- Asociatia Centrul Regional de Integrare Sociala Nord EST si Colegiul 

National Mihail Sadoveanu Pascani nr. 363/23.10.2019 si 2828/ 23.10.2019- realizarea unui 

proiect social “ Deschidem poarta facultatii tale” 

 
  Proiect Euroscola, Ediția a XI-a, 2019-2020 

Protocol de parteneriat in cadrul Proiectului – Educatia schimba vieti- Teatrul schimba vieti 

 

XI.3. Proiecte europene 

RAPORT Comisia Proiecte și Programe Europene, sem I, 2019-2020 

 

Nr. 

Crt 

Nume proiect Program Dată Titlu, locație Prof. 

responsabili 

Prof. participanți Elevi 

1. Pregătirea 

candidaturii 

EUROSCOLA 

Euroscola Sept.- 

oct. 

2019 

Teatrul inspira 

educatia, Educația 

schimbă vieți 

Școală, comunitate 

Angela 

Cășăriu 

Marioara 

Preutu 

Marioara Preutu 

Angela Cășăriu 

Petru Pădurariu 

Cristina Moroșanu 

 

24 elevi 

2. Pregătirea primei 

mobilități 

Erasmus+ K1 

FII 

PROFESORUL 

DE CARE AU 

NEVOIE 

ELEVII TĂI! 

Erasmus+ Sept-

dec. 

2019 

School leadership 

and educational 

innovation 

 

Școala, comunitate 

Anca 

Aparaschivei 

Haricleea 

Mercaș 

Șerban Genoveva 

Popescu Claudia 

Ardeleanu Radu 

Bogdan 

 

 

- 

3. Derularea primei 

mobilități 

Erasmus+ 

FII 

PROFESORUL 

DE CARE AU 

NEVOIE 

ELEVII TĂI! 

Erasmus+ 

K1 

Londr

a 9-13, 

dec 

2019 

School leadership 

and educational 

innovation 

ENJOY ITALY,  

 

Londra 

 

Anca 

Aparaschivei 

Haricleea 

Mercaș 

 

Șerban Genoveva 

Popescu Claudia 

Ardeleanu Radu 

Bogdan 

- 

4. TEATRUL 

SCHIMBĂ 

EDUCAȚIA, 

EDUCAȚIA 

SCHIMBĂ 

VIEȚI 

Euroscola Dec. 

2019 

Pregătirea 

deplasării la 

Parlamentul 

European. 

Școală, comunitate 

Angela 

Cășăriu 

Marioara 

Preutu 

Moroșan Cristina 

Șerban Genoveva 

Mertic Carmen 

Daniela 

24 elevi, 

17-18 

ani 
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5. DREAM Erasmus 

K1 

2019-1-

ES01-

KA201-

065756 

Nov. 

2019 

Roma Angela 

Cășăriu 

  

 

- 

6. LIVING 

EUROPEAN 

VALUES  

ERASMUS 

+ 

Oct. 

2019 

CENTRUM 

INICJATYW 

EUROPEJSKICH 

SUBCARPATHIA 

POLAND  

Atudorei 

Roxana 

Brindusa  

Atudorei Roxana 

Brindusa  

9 elevi.  

16-18 

ani 

7. OPEN YOUR 

MIND  

ERASMUS 

+ 

Nov. 

2019 

CENTRUM 

INICJATYW 

EUROPEJSKICH 

SUBCARPATHIA  

POLAND  

Atudorei 

Brandușa 

Roxana 

Ema Mărgineanu 

Petruța Fasolă 

Mătăsaru 

9 elevi, 

18 - 25 

ani 

 

8. ECONOMY 

TODAY - 

YOUNG 

BUSINESS 

INCUBATOR 

ERASMUS 

+ 

Dec. 

2019 

CENTRUM 

MLODZLEZY 

ASTRA 

POLAND 

Atudorei 

Roxana 

Brîndușa  

Atudorei Roxana 

Brindusa  

Maria Iacob 

11 elevi, 

16-17 

ani 

9. FROM IDEA 

TO SOLUTION 

ERASMUS 

+ 

Ian. 

2020 

CENTRUM 

INICJATYW 

EUROPEJSKICH 

SUBCARPATHIA  

POLAND  

Atudorei 

Roxana 

Brîndușa 

Cristina Liuță 

Ramona Pintileasa 

12 elevi, 

15 - 17 

ani 

 

 

Proiectul Award România 

17 elevi au finalizat nivelul de Bronz 

2 elevi au finalizat nivelul de Argint 

Prof. Brîndușa Atudorei 

    Prof. Anca Aparaschivei 

 

 

 


