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Oferta educațională pentru 
anul școlar 2022—2023 

 

1. FILOLOGIE, intensiv engleză / 
franceză 

(o clasă – 26 de locuri, adică  

13 engleză și 13 franceză) 

2. FILOLOGIE 

(o clasă – 26 de locuri) 

3. ȘTIINȚE SOCIALE 

(o clasă – 26 de locuri) 

4. MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, 
intensiv informatică 

(o clasă – 26 de locuri) 

5. ȘTIINȚE ALE NATURII 

(două clase – 52 de locuri) 

Liceul nostru este un reper al 
excelenței, al lucrurilor bine 

făcute! 

,,Adevărat că mai cinstit 
lucru nu este în lume, și 
mai scump și mai curat, 
decât omul pricopsit la 

învățătură.” 

 

(Mihail Sadoveanu)  

Colegiul Național  
Mihail Sadoveanu  

Pașcani 

Aici ne clădim viitorul 
profesional, devenim  

oameni responsabili și de 
succes, caractere puternice, 
capabile să facă față 
oricăror provocari și 
schimbări.  



Istoric  
Colegiul Național ,,Mihail Sado-
veanu” datează din anul 1932, 
funcționând ca  
Gimnaziul Teoretic de Băieți 
CFR (din 1932),  
Liceul Teoretic de Băieți CFR 
(din 1946),  
Școala Medie Mixtă și apoi 
Liceul Industrial ,,C. 
Burcă’’ (1948),  
Liceul Teoretic ,,Mihail Sado-
veanu” (1990).  
În anul 2009, a obținut statutul de 
colegiu.  

Da, și la Colegiul Național ,,Mihail Sado-
veanu”, Erasmus+ îmbogățește vieți, 
deschide minți! 
Proiecte Erasmus+ în derulare: 
 Earth's Gate  
 Press  Enter  

Certificări internaționale: 
IC3, certificare  MICROSOFT, abrevierea şi 
marca înregistrată pentru – Internet and 
Computing Core Certification – Certificat de 
utilizare a calculatorului şi internetului;  re-
prezintă o certificare internaţională privind uti-
lizarea calculatorului.  

De ce suntem noi cei mai buni? 

 

 

 

 

Pentru că, la noi, profesorii dau măsura ele-
vilor și, ca într-un perpetuum mobile, elevii 
dau măsura profesorilor. Rezultatele la olimpi-
ade sunt justificate prin seriozitatea, dar și prin 
cordialitatea cu care profesorii și elevii gân-
desc și abordează educația. Rezultatele din an-
ul 2022 sunt: 
Premiul I și calificarea la Olimpiada Națională 
de Religie Ortodoxă 

Premiul I și calificarea la Olimpiada Națională 
de Limba Română  
Premiul I si calificarea la Olimpiada Națională 
de Matematică  
Premiul I și calificarea la Olimpiada Națională 
de Fizică  
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Colegiul Național ,,Mihail 
Sadoveanu”, Pașcani 

Dotări 
 Unitatea școlară pune la dispoziția 
elevilor 19 săli de clasă, două  
laboratoare de informatică, renovate 
în 2018 și  2020, o sală multimedia, 
laboratoare de fizică, chimie,  
biologie și două săli de sport. Cole-
giul dispune de un cabinet medical, 
unul de asistență psihopedagogică și 
o bibliotecă. Pentru elevii externi, 
instituția școlară în care noi învățăm, 
oferă camere în cămin, săli de lec-
tură, cantină proprie, precum și cele-
lalte utilități. necesare.  


