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IMNUL ŞCOLII 
 

Împreună 
Versuri: Mertic Daniela Carmen 

Muzica: Iacob Maria 

 

 

 

I. E bine-mpreună,         

E mult mai uşor, 

            Mereu înainte 

Calea dreaptă va fi. 

Prieteni şi mâine, 

Nu e niciun nor, 

Iar cântecul nostru 

            Va dăinui şi ne va uni. 

 

Refren:  Aceştia sunt anii cei mai frumoşi 

Iar locul acesta e raiul sub soare; 

Privim fără teamă spre lupta ce vine, 

Pentru noi toţi - lumină şi zare. 

 

II. Sadoveni împreună, 

Învingem durerea, 

Împărţim bucuria, 

Minunate sunt toate. 

A noastră e lumea, 

Avem şansa, puterea, 

Voinţa şi gândul 

S-ajungem departe. 

 

Refren: 

 

III. Nimic nu ne-opreşte 

Şi nu ne doboară, 

Mereu împreună, 

            Cu rele şi bune, 

Ca stânca semeaţă 

Ce nu vrea să piară, 

Ca leul ce sare 

Şi prada răpune. 

 

Refren: 
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1. COMPONENTA SITUAŢIONALĂ 
 

1.1 ARGUMENT 

 
Integrarea României în Uniunea Europeană a generat noi oportunităţi dar, în acelaşi timp, 

şi alte cerinţe în domeniul educaţie şi formării continue. Educaţia şcolară a devenit în mod 

evident şi prin opţiunile politice o prioritate absolută, deoarece România trebuie să fie un 

partener credibil şi valabil în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel european. 

Decalajele existente faţă de alte state din U.E. pot dispărea rapid printr-o abordare realistă 

a fenomenului educaţional nu numai la nivel naţional, dar şi la nivel local în fiecare unitate 

școlară. Ne bazăm în demersul nostru de concepere a unui P.D.I. specific pentru Colegiul 

Naţional ,,Mihail  Sadoveanu” pe documentele U.E. în domeniu, pe Programul de Guvernare –

Politica în domeniul Educaţiei, pe Planul managerial al I.S.J Iași, precum şi pe evaluările proprii 

în ceea ce priveşte situaţia în care se găseşte colegiul nostru. Avem de a face cu un nou tip de 

elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetenţa pentru studiu nu mai poate fi dictată sau 

prescrisă; ea poate emana numai din convingeri proprii şi prin motivaţii situaţionale. 

Perspectiva propriei deveniri constituie resortul de bază al oricărei activităţi cognitive. 

P.D.I.-ul de faţă este elaborat pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, în 

concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în UE până în 2022. 

Punctele de plecare şi de referinţă ale oricărui P.D.I. sunt acelea ca învăţământul trebuie 

să joace un rol fundamental în consacrarea unei economii globale (global economy), a unei 

societăţi globale a cunoaşterii (knowledge society) şi a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul 

vieţii (lifelong learning society). În mod deosebit învăţarea pe tot parcursul vieţii (lifelong 

learning) trebuie abordată ca o necesitate obiectivă absolută impusă de apariţia unei economii 

bazate pe cunoaștere. Specializarea extremă şi perfecţionarea continuă devin un factor 

determinant în crearea bunăstării bazată pe tehnologii performante. Dezvoltarea durabilă şi 

progresul general al omenirii pot fi susţinute numai de un sistem de educaţie performant şi 

flexibil. Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este 

capacitatea de a inova, dar şi disponibilitatea de a coopera. Şcoala poate îndeplini această 

misiune dacă elevul care parcurge învăţământul obligatoriu învaţă pentru a răspunde 

următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, 

învaţă pentru a trăi decent şi sigur în societate şi orice tip de comunitate.  

Şcoala devine o premisă a incluziunii sociale active, în contextul globalizării tuturor 

domeniilor de activitate. Un spaţiu european deschis al sistemului de învăţământ constituie un 

generator de avantaje, în condiţiile respectării diversităţii regionale, etnice, culturale. Avem deci 

nevoie de un sistem educativ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi 

cooperarea la toate nivelurile. Un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o şcoală de 

nivel european, iată dezideratul școlii pe care o reprezentăm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

1.2.CONTEXT LEGISLATIV 

 
Legile şi documentele programatice care stau la baza elaborării P.D.I. 

 

Acest Proiect de dezvoltare managerială a fost conceput în conformitate cu următoarele 

acte normative: 

- Legea 1/2011 Legea educaţiei naţionale cu completările ulterioare; 

- Metodologia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a; 

- O.M.E.N. nr.5547/2011 Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar; 

- O.M.E.N. nr.3597/2014 Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi 

didactic auxiliar; 

- Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 

- Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în 

Monitorul Oficial; 

- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

- Planul managerial pentru anul şcolar 2016-2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iași; 

- O.M.E.N nr.5530/2011 Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor 

şcolare; 

- Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 

- Programul de Guvernare pe perioada 2017 – 2022, capitolul Politica în domeniul Educaţiei; 

- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul Preuniversitar, 

- O. M. E.N. nr. 4619/2014 cu privire la Metodologia de funcționare a CA; 

- O.M.EN. nr.5115/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar; 

- Raportul I.S.J. Iași, privind starea învăţământului în judeţul Iași în anul şcolar 2015/2016 

- O.M.E.C.Ş. nr. 4.577 din 20.07.2016 privind structura noului an școlar  2016/2017; 

- HG 1534/2008 Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

- HG 21/2007 Standarde de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

Standarde de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- O.M.E.N.C.Ș nr. 3637/12.04.2016. privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, 

excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar; 

- O.M.E.N.C.Ş. nr. 5080/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

bacalaureat 2017 şi anexele; 

- O.M.E.N.C.Ş. nr. 5081/31.08.2015 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale 

pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017; 

- ORDIN nr. 5082/31.08.2015 cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal de stat în anul şcolar 2017-2018; 

- O.M.E.C.Ş. nr. 5232/2015 cu privire la Metodologia de organizare a predării religiei în 

învăţământul preuniversitar; 

- O.M.E.C.Ş nr. 4895/2014 privind Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017; 

- LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei. 

- O.M.E.N. nr. 5489/2011 referitor la Metodologia privind promovarea a doi ani de studii într-un 

an şcolar 

- OMEN nr. 4.742/10.08.2016  pentru aprobarea Statutului Elevilor 
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2. PREZENTAREA COLEGIULUI 
 

 
2.1. REPERE GENERALE DESPRE UNITATE: 

 
 

Unitatea şcolară: Colegiul Naţional ,,Mihail Sadoveanu” Pașcani 
 

Contact: Str. Sportului Nr.4 Pașcani, Iași 

 

Tel/fax: +040232762637 

 

Site: http://www.colegiulsadoveanu.ro 

 

E – mail: contact@liceu.colegiulsadoveanu.ro 

 

Tipul instituţiei: colegiu teoretic 

 

Forme de învăţământ: zi liceu şi gimnaziu 

 

Forme de finanţare: buget stat, buget local, surse extrabugetare AP CNMS 

 

Limba de predare: Limba română 

 

Tipul de predare: normală 

 

 

 

 

2.2. ISTORICUL UNITĂȚII ȘCOLARE 
 

 Începuturile instituției de învățământ se regăsesc în perioada interbelică, atunci când, în 

1932, este înființat Gimnaziul Teoretic de Băieți CFR. Acesta este cunoscut de-a lungul 

timpului sub mai multe denumiri : Gimnaziul Teoretic de Băieți CFR, din 1932, Liceul Teoretic 

de Băieți CFR, din 1946, Școala Medie Mixtă „C. Burcă” din 1948, Liceul Teoretic 

„M. Sadoveanu” din 24 mai 1990, Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” din 2008 până în 

prezent. 

Instituția și-a desfășurat activitatea sub forma gimnaziului de la 1932 până la 1946, chiar 

în condițiile războiului (și-a desfășurat activitatea în refugiu între 1944-1945) și apoi ca liceu, 

din anii 1946-1948 până în prezent. 

La sfârșitul primului război mondial, în 1918, este înființat un gimnaziu mixt în Pașcani, 

o formă de școlarizare superioară școlilor primare existente în acea perioadă în localitate. Criza 

economică declanșată în 1929 a dus la desființarea acestuia. Prin urmare, s-a ajuns la constituirea 

unei delegații pășcănene care a intervenit la guvernul G. Mironescu din acea perioadă, pentru a 

reînființa un gimnaziu de băieți în localitate. Deși a existat sprijinul lui M. Sadoveanu, senator în 

acea perioadă în parlamentul României, marcantă personalitate a Pașcanilor, delegația 

pășcăneană a întâmpinat opoziția totală a unor membri ai guvernului. În 1932, o nouă intervenție 

la guvern, cu sprijinul Casei Muncii CFR, duce la crearea Gimnaziului Teoretic de Băieți CFR, 

care a funcționat între 1932-1940 într-o casă particulară, cumpărată de CFR. Clădirea avea la 

http://www.colegiulsadoveanu.ro/
mailto:contact@liceu.colegiulsadoveanu.ro
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parter patru săli de clasă, iar cele două încăperi de la etaj erau folosite ca sală de bibliotecă și 

cancelarie. În curtea școlii era amenajat un teren de sport și o sală de gimnastică. 

Tinerii care doreau să urmeze cursurile acestui gimnaziu susțineau un examen de 

admitere. Uniforma bleumarin și numărul de ordine cusut pe mânecă erau semne distinctive și 

motive de mândrie pentru elevii care frecventau Gimnaziul Teoretic de Băieți CFR. În 

primăvara anului 1944, în condițiile apropierii frontului, gimnaziul, la fel ca si celelalte instituții 

din Pașcani, a fost nevoit să se refugieze în sud-estul țării și reîntoarcerea provizorie a ceferiștilor 

pășcăneni în localitățile Mărășești, Panciu și Adjud a făcut ca și Gimnaziul Teoretic de Băieți 

CFR din Pașcani să revină în Moldova, la Panciu. Aici a funcționat în niște barăci militare, 

rămase disponibile în urma războiului, până în 1945, când pășcănenii s-au întors în orașul natal. 

După război, gimnaziul și-a reluat activitatea, cursurile desfășurându-se în clădirea școlii primare 

CFR, de lângă stația de cale ferată. În anul de învățământ 1945-1946 a funcționat ca Gimnaziu 

Teoretic Mixt, dar atunci a fost pusă de către autoritățile locale problema formării unui liceu, cu 

atât mai mult cu cât dificultățile economice îi împiedicau pe locuitori să-și trimită copiii la 

liceele din Iași, Suceava, Roman sau Fălticeni. Între anii 1946-1947 au fost făcute numeroase 

demersuri pentru organizarea învățământului liceal în Pașcani. Drept rezultat, Gimnaziul de 

Băieți CFR este transformat, în 1946, în Liceul Teoretic de Băieți CFR, directorul gimnaziului, 

Ion Mitroiu, devenind director al liceului, iar profesorii preluând catedrele de la liceu, localul 

rămânând același – clădirea Școlii Primare CFR. Un an mai târziu însă, sub efectul schimbărilor 

politice și a noilor viziuni culturale, acesta devine Școală de mecanici agricoli, care a fost 

mutată apoi la Hălăucești. În urma demersurilor directorului Mitroiu și a conducerii atelierelor 

CFR, s-a revenit la învățământul liceal în 1948. Dupa reforma învățământului din 3 august 1948 

devine Școala Medie Mixtă „C. Burcă”, cu clasele I-X, modificându-se și statutul școlii, ce va 

trece de sub tutela CFR-ului sub administrația Ministerului Învățământului.  

Începând cu anul şcolar 1956-1957, Școala Medie Mixta „C. Burcă” trece de la 10 la 11 

ani de studiu, în anul 1960 absolvind prima promoţie cu 11 clase.  

Prima promoţie cu durata de studiu de 12 ani a absolvit în 1969.   

În 1977 şcoala devine Liceu Industrial cu clase de liceu, şcoală profesională şi şcoală de 

maiştri.  

La 24 mai 1990 liceul redevine liceu teoretic şi capătă denumirea de Liceul Teoretic 

„Mihail Sadoveanu”.  

In anul 2008 liceul capătă statulul de colegiu național, devenind Colegiul Național 

„Mihail Sadoveanu”. 
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2.3. LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ A ȘCOLII 

 

 

2.4. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE 

 
Astăzi Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” rămâne una din școlile foarte bune ale 

județului Iași, prin rezultatele de excepție ale elevilor şi profesorilor săi. Ridicat la rang de 

colegiu național, colegiul dispune de o bază materială proprie și dotare ce poate fi modernizată. 

Activitatea din liceu se desfăşoară în 3 corpuri de clădire cu 21 săli de clasă, 5 

laboratoare, 9 cabinete, 2 săli de sport, 1 bibliotecă cu sală de lectură, 1 internat cu cantină. 

 

Dotări: 

2008- reabilitare termică și electrică – corp principal A – anvelopat izolație termică exterior, 

schimbat geamuri - termopan,  schimbată instalația termică, schimbată instalația electrică - 

Proiect Finanțat Guvernamental.  

Stare actuală exterior Corp A – foarte bună, cu excepție acoperiș - înalt stadiu de degradare - 

cerere reabilitare – Notă de fundamentare depusă la Primărie din anul 2011 

 

Clădiri 

Corp principal A în 2016 

– 4 spații de intrare în școală - toate trebuie modernizate 

- Intrare principală școală - trebuie înlocuită ușa de acces în școala, deoarece nu are 

deschiderea corespunzătoare conform aprobărilor ISU - schimbată în septembrie 2016 

- sponsorizare PROINVEST - APCS 

- Intrare laterală partea dreaptă - trebuie refăcută treapta de intrare în școală – scări - 

sunt într-un nivel înalt de degradare - prezintă un real pericol de accidentare atât 

pentru elevi cât și pentru profesori dar și alte persoane care vizitează școala -  

reabilitate - septembrie 2016 - Primăria Pașcani 

- Intrarea laterală partea stângă - trebuie schimbată ușa  de acces în școală deoarece 

este într-un stadiu înalt de degradare, trebuie refăcută scara de acces intrare elevi și 

rampa pentru persoanele cu handicap- reabilitată prin sponsorizare RPMPAK- 

ianuarie 2017- ușa schimbată, reabilitate scări acces elevi și rampa pentru persoane cu 

handicap- august 2018- Primăria Pașcani 

- Intrarea din spate - Sala de Sport mică - a fost reabilitată în 2010  
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- Scări elevi- reabilitate septembrie 2018 

 

- holuri - 3 holuri  Corp A toate trebuie modernizate 

- Trebuie refăcut mozaicul de pe holuri pe toate nivelele - prin șlefuire și lăcuire sau 

reabilitate total prin refacere pardoseală 

- Trebuie schimbat lambriurile - deoarece au o vechime de peste 30 de ani și nu mai 

sunt de actualitate - unele zone sunt foarte degradate- schimbat lambriu intrare elevi- 

sponsorizare ROMPAK- ianuarie 2017 

- Pereții holurilor - văruite integral în august 2016 - fonduri proprii 

- Panouri expunere activități elevi/profesori - doar holul principal parter dispune de 

panouri - la etajul 1 și 2 nu sunt și ar trebui cel puțin 4 panouri pe fiecare nivel- panou 

cu șefii de promoție- hol parter 2017, panou cu olimpicii școlii în ultimii 10 ani – 

august 2018 

- Mobilier holuri - trebuie achiziționat -  s-au achiziționat 2 fotolii recondiționate, 

pentru hol parter – APCS- septembrie 2016 

- Panouri afișare holuri-APCS- septembrie 2018 

- Modificat intrarea principala holuri- parter, etajul I, etajul II- iulie 2019 

 

- scări -  2 scări între etaje - pentru profesori și elevi  

- Trebuie șlefuit mozaic scări și dat cu lac sau recondiționate total 

- Refăcute treptele deteriorate 

- Înlocuită balustrada de susținere – are o vechime de peste 30 de ani 

 

- săli de clasă corp A - 19 săli de clasă, 3 laboratoare, 8 cabinete, 1 cancelarie 

- Modernizate cu ajutorul sponsorizării părinților, prin Asociația părinților Colegiul 

Național Mihail Sadoveanu Pașcani - 4 săli de clasă - schimbat mobilier 2013, 2014, 

2015, 2016, schimbat mobilier, scaune 2019, schimbat parchet 2020 

- Modernizate în 2008, prin schimbare de mobilier, 4 săli de clasă – fonduri ISJ 

- Total uși săli de clasă, cabinete/ laboratoare Corp A – 31, din care schimbate la 11 

săli de clasă – nicio ușă nu este schimbată la cabinete sau laboratoare, în total 12. La 

8 săli de clasă din Corpul A mai trebuie schimbate uși.- schimbat toate ușile- Săli de 

clasă, laboratoare cabinete- Corp A- finalizat iulie 2020 

- Dotări cu jaluzele – 15 săli în 2013 și sunt încă într-o stare bună de funcționare, 

schimbat jaluzele sala 12, 15- iulie 2020 

- Mobilier săli de clasă inadecvat – la 11 săli de clasă 

- Parchet pardoseală - montat în 2008 - în multe săli de clasă este într-un stadiu înalt de 

degradare - la toate sălile de clasă trebuie înlocuită pardoseala. 

- Lambriuri săli de clasă - la unele săli nu este, la majoritatea este într-un înalt stadiu de 

degradare- recondiționat lambriu sala 4, sala 5, sala 6- iulie 2018 

-  schimbat lambriu- sala 7, sala 2- iulie 2017 

- Schimbat lambriu sala 12, sala 15, sala 26, sala 25- iulie 2020 

- Pereți săli de clasă - bine întreținuți - nu trebuie reabilitări majore 

- Dotări săli de clasă cu tehnologie modernă - doar 5 săli au dotare cu televizoare și 

calculatoare ce pot fi conectate la internet - toate dotate din fonduri proprii prin 

sponsorizare de la Asociația Părinților Colegiul Național Mihail Sadoveanu sau  

sponsorizare RomPak 

1. Toate sălile de clasă au fost dotate cu echipamente IT, internet, monitoare/ 

televizoare- ianuarie 2019 

- Toate sălile de la parter au fost modernizate cu mobilier școlar nou- 2017-2020 

- Toate sălile de la parter și etajul I au ușile schimbate- iulie-2018-2019 
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- Toate sălile de la parter, etaj I și etajul II- au ușile schimbate- proiect finalizat 2020 

 

 

 

 

Laboratoare/ cabinete școlare Corpul A 

Parter 

- Cabinet director - văruit în 2016, mobilier din  2008 - funcțional, parchet schimbat 

în 2008,  schimbată ușa  2017, achiziționat un laptop DEEL martie 2020, curățenie 

generală, recondiționat parchet, schimbat mobilier- iulie 2020 

- Cabinet secretariat -  mobilier 2008 – în stadiu de degradare, dotare cu echipament 

tehnologic din 2008 – inadecvat – trebuie dotat secretariatul cu tehnologie 

funcțională- achiziționat telefon/ fax( 2016) achiziționat laptop  (2017), schimbat ușa 

2017, achiziționat imprimantă martie 2020, achiziționat un laptop DEEL martie 2020, 

văruit, schimbat parchet, schimbat mobilier- iulie 2020 

- Cabinet limba română / director adjunct – modernizat 2008 – stadiu de 

funcționare bun- achiziționat 2 imprimate martie 2020 

- Cancelaria -  trebuie modernizată și schimbată locația deoarece spațiul este 

impropriu funcționării unei cancelarii cu peste 60 de profesori. Trebuie dotată cu 

calculator nou. Trebuie schimbat mobilierul – specific unei cancelarii de profesori  

- Reabilitată total septembrie 2018 ( mobilier, schimbat ușă, reconfigurat spațiu 

profesori, schimbat draperii/ perdele), achiziționat PC- 2019, achiziționat 

imprimantă martie 2020. 

 

Etajul 1 

- Laborator Biologie – schimbat ușa, scaune, văruit în 2015 – funcționează ca sală de 

clasa – neamenajat cu material didactic specific orelor de biologie  

- Modernizat ianuarie 2019- reabilitat pereți, schimbat parchet, refăcut glafuri, mobilier 

școlar nou, refăcut laborator, dotări cu aparatură- sponsorizare ROMPAK  și venituri 

proprii- reabilitat integral martie 2020. 

- Cabinet de biologie – modernizat în 2008, dotări din surse proprii, sponsorizări 

2014, 2015, 2016. Trebuie un dulap pentru depozitarea materialelor didactice, dotat 

cu material specific orelor de biologie în fiecare an școlar, dotat cu dulap și mobilier 

specific 2019, schimbată ușă- iulie 2019 

- Cabinet contabilitate – modernizat în 2008 – schimbată ușa- iulie 2019,  spațiu 

refăcut , dotat cu mobilier 2019, schimbat ușă- 2019 

- Laborator Chimie – Cabinet chimie/CEAC – modernizat și dotat integral prin 

sponsorizare RomPak în 2011. Trebuie dotat doar cu consumabile în fiecare an și 

schimbată ușa atât de la laborator cât și de la cabinetul de chimie, ușa schimbată și la 

laborator și la cabinet chimie– iulie 2019. 

 

Etajul II 

- Cabinet geografie – modernizat prin sponsorizare, în 2010, dotat cu mobilier – mai 

2019 

- Cabinet istorie/ științe sociale – modernizat și dotat cu material didactice în 2008, 

trebuie schimbată ușa și îmbogățită baza material,- schimbat ușă iulie 2020. 

- Cabinet matematică – modernizat prin sponsorizare Asociația Părinților – dotat și cu 

tehnologie informațională în 2008, 2010, 2014, 2015, trebuie schimbată ușa, 

achiziționat imprimanta 2019, schimbat ușă iulie 2020 



 

11 

- Cabinet fizică – modernizat și dotat cu material didactic în 2008, trebuie schimbată 

ușa și îmbogățit cu material didactice specifice disciplinei, - schimbat ușă iulie 2020 

- Laborator fizică – modernizat prin sponsorizare Asociația Părinților în 2005 – 

trebuie înlocuită mocheta/pardoseala – stadiu înalt de degradare, trebuie schimbată 

ușa, trebuie înlocuite scaunele deteriorate- schimbat ușă iulie 2020 

- Cabinet limbi străine – trebuie refăcut în totalitate 

- Cabinet Consiliul elevilor – trebuie refăcut în totalitate 

 

 

 

Băi – proiect sponsorizare RomPak  septembrie 2016 – septembrie 2020 

- Profesori – inadecvată – trebuie reabilitată total 

- Elevi băieți – Reabilitată total prin contract de sponsorizare ROMPAK – ianuarie 

2017 

- Elevi fete – Reabilitată total prin contract de sponsorizare ROMPAK –  august 2017 

- Baie pentru persoane cu dizabilități- construită- contract de sponsorizare ROMPAK 

ianuarie 2017 

- Baie profesori et 1- reabilitată total prin contract de sponsorizare ROMPAK august 

2018 

 

Sala mică de sport 

- Trebuie reabilitată – revopsit pardoseala și refăcut marcajul specific și dotată cu 

echipamente sportive necesare orelor de sport în fiecare an școlar 

 

Corp clădire B 

- Schimbat geamuri termopan – bibliotecă și sala 29, schimbat ușa de acces intrare 

lateral dreapta și stânga – 2014-2015 – fonduri proprii, schimbat tamplărie laborator 

informatică, AEL- schimbat echipament digital august 2017- fonduri complementare 

Primăria Pașcani. 

- Trebuie reabilitat termic, instalație termică, schimbat geamuri, schimbat instalație, 

schimbat acoperiș - proiect depus la Primărie – Finanțare Europeană 2015-2022 – 

schimbat instalație termică septembrie 2019 

Parter 

- Biblioteca – modernizată în 2015, îmbogățită în fiecare an cu noi apariții de carte 

școlară, schimbat toate geamurile, montat glafuri, varuit, vopsit- an școlar 2019-2020 

dotată cu imprimantă multifuncțională 2020 

- Laborator informatică – trebuie schimbată pardoseala – înalt stadiu de degradare. 

Trebuie redotat cu tehnologie – calculatoare, monitoare. Trebuie schimbate 2 servere 

de internet – unul este nefuncțional la ora actuală, al doilea nu face față utilizării de 

către întreaga școală. Trebuie înlocuit mobilierul degradat. Trebuie schimbate 

geamurile. Trebuie montate jaluzele. 

Reabilitat august 2017- fonduri complementare – pardoseală, pereți, geamuri 

termopan, jaluzele, schimbtă instalația termică septembrie 2019 

- Baia – trebuie modernizată în totalitate 

Etaj 1 

- Laborator informatică AEL – modernizat în 2011 – trebuie dotat cu tehnologie, 

calculatoare adaptate cerințelor actuale de învățământ, înlocuit mobilier degradat 

Reabilitat august 2017- fonduri complementare – geamuri termopan 
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Rețea nouă de calculatoare 2019- proiect finanțat de Primăria Pașcani 7700 lei 

Schimbat instalația termica septembrie 2019, schimbat fețele la banci- august 

2020 

 

- Laborator multimedia – modernizat 2015 – trebuie dotat cu un videoproiector  

Dotat cu unitate de calculator nouă, sponsorizare, dotat cu videoproiector nou – 

septembrie 2019, schimbat instalatie termică septembrie 2019 

- Sala 29 – trebuie refăcută în totalitate și schimbată destinația ca sală de festivități. 

Dacă nu va mai fi sală de clasă, trebuie schimbată pardoseala, ușa, mobilierul, 

schimbat perdele/ draperii 2019, schimbat instalatie termică septembrie 2019 

Scări – lateral dreapta și stânga – trebuie refăcute integral 

 

 

Corp clădire C- internat, cantină, cabinet medical, cabinet psiholog 

- Trebuie reabilitat termic, instalaţia termică, schimbat geamuri, schimbat acoperiş – 

proiect depus la Primărie – Fonduri Europene 2015-2022 

- Schimbat instalație termică septembrie 2019, montat centrală termică proprie- 

septembrie 2019 

- Cabinet medical – trebuie reabilitat şi dotat corespunzător în fiecare an şcolar, 

trebuie schimbată uşa de acces . 

- Cabinet pshiholog şcolar – reamenajat în 2016, dotat cu mobilier specific, schimbat 

geam iulie 2020, montat parchet iulie 2020 

- Internat – trebuie modernizate camerele de cazare elevi corespunzător standardelor 

actuale, atât camerele de fete cât şi cele de băieţi. Trebuie renovată camera de 

meditaţii internat – schimbat geamuri la parter față integral, baie băieți, schimbat o 

ușă de acces lateral- iulie 2019 

- Cantina – trebuie modernizată şi dotată corespunzător standardelor de referinţă 

igienico-sanitare- schimbat plita- septembrie 2020 

- Băi internat – fete/ băieţi/ duşuri fete/ duşuri băieţi/ spălătoria – trebuie schimbate 

integral 

- Schimbat tâmplăria la camerele cămin internat 80% - 2019 

- Montat centrală proprie pentru încălzire și apă caldă septembrie 2019 

- Schimbat toate geamurile din internat- proiect finalizat iulie 2020 

 

 

Corp clădire D – Sala Mare de Sport, Str. Sportului 26 

- Trebuie reabilitată termic – reparaţi pereţi exterior şi interior, reabilitat instalaţie 

termică, reabilitat instalaţie electrică, refăcut acoperişul integral – proiect Primărie 

Fonduri Europene 2015-2022. Ţin să precizez că această sală de sport nu are aviz de 

funcţionare, din anul preluării ei de către Colegiul Sadoveanu şi până în prezent, 

datorită pericolelor la care se pot supune persoanele ce îşi desfăşoară activitatea 

acolo. 

- Trebuie dotată cu echipamente sportive , ce trebuie schimbate în fiecare an şcolar. 

Curtea şcolii 

- Gard – trebuie înlocuit integral gardul din curtea şcolii partea din spate 

- Terenul de sport din curtea scolii – trebuie reasfaltat și marcat. Este impracticabil 

pentru activități sportive.  

A fost asfaltat în septembrie 2018 
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- Intrarea pricipală în curtea școlii – trebuie reabilitată şi asfaltată 

A fost asfaltată în septembrie 2018 

Căsuță portar 

- Curățenie generală, varuit, vopsit geamuri, vopsit ușă, vopsit grindă acoperiș, montat 

parchet- iulie 2020 

 

 

Tabel  cu proiecte și finanțări finalizate 

Nr.crt. Proiectul Modalitatea de 

finanțare – suma 

Firma Perioada 

1. Schimbare Ușă intrarea în 

școală 

Sponsorizare 

50%- 500 Euro 

Proinvest SA 1-15 septembrie 

2016 – finalizat 

2. Reabilitare scări acces corp 

cladiri/ inclusive rampe 

pentru persoane cu 

handicap 

Primarie Primarie 1 sept- 1 oct 

2016- finalizat 

3.  Reabilitare Bai- Baie Baieti Sponsorizare 

100% 

 8000 Euro 

Rompak SA 16 nov- 31 dec 

2016 

finalizat 

4. Rabilitare baie persoane cu 

handicap 

Sponsorizare 

100% 

4000 euro 

Rompak SA  dec 2016 

finalizat 

5. Reabilitare hol intrare elevi Sponsorizare 

100%  

2000 euro 

Rompak SA Dec 2016 

finalizat 

6. Schimbare ușă principlă 

intrare elevi 

Sponsorizare 

100% 

1000 euro 

Rompak SA  Dec 2016 

finalizat 

7. Schimbare tâmplarie 

laborator informatica AEL- 

corp B 

15000 lei Finanțare 

complementară – 

Primăria Pașcani 

August 2017  

finalizat 

8.  Reparații curente- montat 

gresie, reparat pereți, 

schimbat tâmplărie 

geamuri- laborator info 

11000 lei Finanțare proprie August 2017  

finalizat 

9. Schimbare uși săli de clasă, 

cabinet, holuri- parter 

școală  

11000 lei Finanțare 

complementară- 

Primăria Pașcani 

August 2017 

finalizat 

10. Reparații curente sala 7- 

parchet, lambriu, văruit, 

perdele, schimbat bănci 

9000 lei Finanțare proprie August 2017 

finalizat 

11.  Reabilitare baie fete- et 1 

corp A 

Sponsorizare 

100% 10.000 euro 

Rompak SA August 2017 

finalizat 

12. Reabilitare / lambriu, 

refacere pereți/ schimbat 

mobilier, schimbat parchet, 

sablare geamuri-sala de 

clasa 7 

15000 lei Finanțare APCS 

Sponsorizare 

Bugetul școlii 

 

August 2017 

finalizat 

13. Modernizare/ reabilitare / 

schimbare mobilier școlar- 

sala 3 

14500 lei Sponsorizare 

Rompak SA 

Septembrie 2017 

finalizat 

14. Reabilitare/ reparații Sponsprizare Sponsorizare Septembrie 2017 
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curente/ rașchetat parchet / 

schimbat ușă-sala 5 

Fonduri proprii 

școală 

părinți Finalizat 

 

15. Refacere lambriu, 

schimbare mobilier școlar- 

sala 6 

Sponsorizare 

Dotare școală 

Sponsorizare 

părinți 

Dotare școală 

Decembrie 2017 

Finalizat 

 

16. Reabilitare – văruit/ 

rașchetat parchet/ lăcuit/ 

văruit pereți/ schimbare 

lambriu/ schimbare ușă, 

sablare geamuri – Sala 2 

Fonduri proprii 

școală pentru ușa 

Sponsorizare 

părinți  

Sponsorizare 

părinți- Aprodex 

SRL 

August 2018 

finalizat 

17.  Cancelarie- văruit, reparații 

curente, schimbare draperii, 

schimbare perdele, 

schimbare mobilier, sablare 

geamuri, schimbare uși 

Fonduri proprii 

școală 

Fonduri proprii 

scoală 

August 2018 

finalizat 

18.  Sala 21- văruit, schimbat 

lambriu, schimbat mobilier 

– transformare Cabinet 

Română 

Fonduri proprii 

școală 

Fonduri proprii 

școală 

August 2018 

finalizat 

19. Baie profesori et 1 Sponsorizare 

Contract Rompak  

Contract 

Rompak 

Septembrie 2018 

finalizat 

20. Transformare baie 

cancelarie în bucătărie 

profesori 

Fonduri proprii  Fonduri proprii  Septembrie 2018 

finalizat 

21. Reabilitare scări intrare 

elevi 

Fonduri proprii Fonduri proprii Septembrie 2018 

finalizat 

22. Reabilitare Sala mare de 

Sport 

Primăria Pașcani Primăria Pașcani În curs 

23. Reabilitare teren de sport 

curtea școlii 

Primăria Pașcani Primăria Pașcani Septembrie 2018 

finalizat 

24. Reabilitare totala laborator 

de biologie 

Sponsorizare- 

Contract 

ROMPAK 

Contract 

ROMPAK- 

54000lei 

Ianuarie- mai -

2019 

25. Reabilitare laborator 

informatică AEL – 

schimbare rețea de 

calculatoare 

Primăria Pașcani 77000 lei Ianuarie 2019 

26. Dotarea tuturor sălilor de 

clasă cu aparatură IT, 

conexiune la internet, 

monitoare sau televizoare 

Fonduri proprii Asociația 

Părinților 

Ianuarie 1019 

27. Schimbat ușă de acces hol 

parter intrare profesori 

Fonduri proprii 19000 lei Iulie 2019 

 

 

 

28. Schimbat uși Corpul A et I  

Sala 14, sala 15, cabinet 

chimie, cabinet, biologie, 

cabinet contabilitate, 

laborator chimie 

Fonduri proprii # Iulie 2019 

29. Schimbat ușă de acces 

intare cămin- lateral  

Fonduri proprii Recuperare ușa 

din școală 

Iulie 2019 

30. Schimbat scaune sala 4,5,6 Fonduri Proprii 14000 lei August 2019 
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31. Montat Centrala termica  Fonduri- Primaria 

Pascani 

 Octombrie 2019 

32. Schimbat parchet 3 săli de 

clasă -4,6,22-turnat șapă 

sala 4 și sla 6 

Fonduri proprii 14.990 lei  Iulie 2020 

33.  Schimbat sacaune sala 22, 

13, 6 

sponsorizare  Iulie 2020 

34. Schimbat 7 uși etaj 2 -

cabinet isorie, matematcă, 

fizică, laborator fizică, săli 

de clasa 22,23,24/ schimbat 

geamuri termopan camin( 

proiect finalizat) 

Fonduri proprii 16. 800 lei Iulie 2020 

36.  Schimbat plită cămin Fonduri de 

investiție Primăria 

Pașcani 

90000 lei August 2020 

37.  Studiu de fezabilitate gard 

școală 

Fonduri de 

investiție Primăria 

Pașcani 

5000 lei August 2020 

38. Schimbat mobilier 

secretariat 

Fonduri proprii 8034 lei August 2020 

39. Schimbat mobilier cabinet 

director 

 

Fonduri proprii 

4500 lei August 2020 

39. Montat lambriu la 3 săli de 

clasă sala 12, 25,26 

Fonduri proprii  Iulie- August 

2020 

40. Reabilitare totală sala 15- 

îndreptare pereți, montare 

lambriu, schimbare scaune, 

schimbare față superioară 

la banci 

Asociația 

Părinților 

 August 2020 

41. Schimbare față superioară 

bănci laborator informatică 

AEL 

Asociația 

Părinților 

1800 lei August 2020 

42. Montare glafuri protectoare 

la toate geamurile din 

școală corp A și corp B 

Asociația 

Părinților 

 Început iulie 

2017-Finalizat 

august 2020 

43. Montat parchet cabinet 

psiholog 

Fonduri proprii  Iulie 2020 

44. Montat parchet căsuță 

portar/ curățenie general- 

varuit, vopsit 

Fonduri proprii  Iulie 2020 

45. Modificare ușă cabinet 

română, dotare cu mobilier 

Fonduri proprii  Iulie 2020 
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2.4.1. Populaţia  şcolară: 

În Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani învaţă elevi, după cum urmează: 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

GIMNAZIU 246 245 230 231 

LICEU, din care 

 Matematică-

Informatică 

 Științe ale Naturii 

 Filologie 

 Științe Sociale 

850 

112 

 

339 

283 

116 

822 

104 

 

335 

264 

119 

767 

103 

 

318 

235 

111 

758 

107 

 

286 

246 

119 

 

TOTAL ELEVI 1096 1067 997 989 
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Resurse umane 

2.4.2. Personalul şcolii: 

 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Profesori 

titulari 

Profesor doctorat 6 5 6 5 

Profesor grad I 39 34 44 34 

Profesor grad II 9 10 7 5 

Profesor grad Def 3 5 3 3 

Profesor grad Deb    - 

TOTAL profesori 

titulari 
57 

54 60 47 

Profesori 

suplinitori 

Profesor doctorat  2  3 

Profesor grad I 2 2  1 

Profesor grad II 2  1 1 

Profesor grad Def 2 1 2 2 

Profesor grad Deb 4 2 1 4 

TOTAL profesori 

suplinitori 
10 

7 4 11 

TOTAL PERSONAL 

DIDACTIC 
67 

61 64 58 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Secretar șef 1 1 1 1 

Secretar 1 1.5 1.5 1,5 

Administrator 

financiar 

1 1 1 1 

Administrator 

patrimoniu 

1 1 1 1 

Bibliotecar 1 1 1 1 

Informatician 1 1 1 1 

Laborant 1 1 1 1 

Pedagog școlar 1 1 1 1 

Supraveghetor de 

noapte 

2 2 2 2 

TOTAL PERSONAL 

DIDACTIC AUXILIAR 

10 10.5 10.5 10,5 

Personal 

nedidactic 

Muncitor calificat 5 5 5 5 

Magaziner 1 0.5 0.5 0,5 

Îngrijitoare 5 6 5 5,5 

Paznic 3 3 3 3 

TOTAL PERSONAL 

NEDIDACTIC 
14 

14.5 13.5 14 

TOTAL PERSONAL 91 86 88 82,5 

 

 

2.4.3. Calitatea personalului didactic: 

 Performanța școlară la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” este obținută și prin 

contribuția unui colectiv de cadre didactice bine pregătite, preocupate în permanență de evoluția 

profesională proprie, lucru dovedit prin numărul mare de cadre didactice cu grad I si doctorat.  

De asemenea, 60 dintre cadrele didactice sunt absolvenți ai unor diferite cursuri de 

formare, 4 cadre didactice sunt absolvenți ai celei de a doua facultăți, 7 cadre didactice au urmat 
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un curs de master, 2 sunt formatori la nivel național, 5 sunt expert manager, iar 6 cadre didactice 

au titlu de doctorat. 

 

 

 

 

2.5. INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚEI ȘCOLARE 
 

O repartizare a absolvenților din ultimele promoții admiși la facultăți este prezentată mai jos: 

 

Denumirea facultății 

Nr. elevi 

2015-

2016 

Nr. elevi 

2016-

2017 

Nr. elevi 

2017-

2018 

Nr. elevi 

2018-

2019 

Nr. elevi 

2019-

2020 

AC 4 4 6 5 6 

Agronomie și medicină veterinară 5 6 3 5 3 

Arhitectură 1 1 4  1 

Armată/ poliție  1 8 1 3 

Arte vizuale și design 2 1 3 1 1 

Bioinginerie Medicală 1  1   

Biologie   1 3  

Bussines    1 1 

Chimie    3  

Comunicare și Relații Publice 1  2 1  

Construcții civile, industriale și 

agricole   

 1  

Construcții de mașini 1 3  3 3 

Construcții și instalații 2 1 2 1 1 

Design industrial    1  

Drept 12 7  10 3 2 

Educație Fizică și Sport 2  2  1 

Electronică și Telecomunicații 4 3 2   

Facultăți din străinătate 2 2 5 1 3 

FEAA 11 11 14 11 20 

Filosofie și Științe Social-Politice 10  14 8 6 

Geografie și Geologie 4 1 4 4 3 

Hidrotehnică, geodezie, ingineria 

mediului  1 

  1 

Informatică 8 13 6 7 2 

Inginerie Chimică 1 2  4 1 

Inginerie electrică, energetică și 

informatică apl.  4 

4 3 2 

Inginerie și mecanică 3 1 3 2 2 

Istorie    1 1 

Litere 9 5 9 11 11 

Management 1     

Matematică/Matematica si informatica  3 1 2  

Postliceale sanitare  1 3 2  

Psihologie și științe ale educației 2 4 7 7 9 
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Studii europene    2  

Științe  1    

Teatru și televiziune / Academia de 

muzică 1  

1   

Tehnologii Informaționale 1   3  

Textile, Pielărie și management 

industrial  1 

   

UMF 21 21 21 15 9 

Zootehnie 1     

Kinetoterapie     3 

Total elevi 110 97 136 111 95 

 

 

 

 

 

 

 

Absolvenți 2016 
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Absolvenți 2017 
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Absolvenți 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

Absolvenți 2019 

 

 

 
 

Absolvenți 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

 

2.5.1. Dinamica populației școlare în ultimii  ani 

An școlar 

Elevi înscriși la 

început de an 

școlar 

Elevi rămași la 

sfârșit de an 

școlar 

2016-2017 
Gimnaziu 

Liceu 

246 

850 

247 

842 

2017-2018 
Gimnaziu 

Liceu 

246 

830 

246 

819 

2018-2019 
Gimnaziu 

Liceu 

229 

767 

227 

763 

 

 

2.5.2. Situația statistică a procentului de promovare în ultimii ani școlari 

An școlar 
Promovați 

Număr elevi Procent 

2013-2014 
Gimnaziu 

Liceu 

205 

858 

99,51% 

89,37% 

2014-2015 Gimnaziu 241 100% 
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Liceu 945 99,89% 

2015-2016 
Gimnaziu 

Liceu 

252 

876 

100% 

99,65% 

2016-2017 
Gimnaziu 

Liceu 

247 

837 

100% 

98,47% 

2017-2018 
Gimnaziu 

Liceu 

244 

812 

99,18% 

99,14% 

2018-2019 
Gimnaziu 

Liceu 

227 

763 

99,11% 

96,85% 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. Rezultatele la EXAMENE NAȚIONALE în ultimii ani școlari 

 

BACALAUREAT 
An 
școlar 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. 

elevi 

respinși 

Din care cu medii: Nr. elevi 
reușiți 

Din care cu medii: 

< 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2014-
2015 

250 
98,81% 

12 
4,8% 

7 
58,33% 

5 
41,67% 

238 
95,2% 

32 
13,45% 

52 
21,85% 

76 
31,93% 

77 
32,35% 

1 
0,42% 

2015-

2016 
232 

99,57% 
13 

5,6% 
6 

46,15% 
7 

53,85% 
219 

94,4% 
22 

10,05% 
49 

22,37% 
73 

33,33% 
75 

34,25% 
0   

0% 
2016-

2017 
217 

98,64% 
2 

0,92% 
1 

50% 
1 

50% 
215 

99,08% 
13 

6,05% 
41 

19,07% 
80 

37,21% 
79 

36,74% 
2 

0,93% 
2017-

2018 
214 

98,17% 
18 

8,41% 
11 

61,11% 
7 

38,89% 
196 

95,59 
26 

13,27% 
48 

24,49% 
64 

32,65% 
58 

29,59% 
- 

2018-

2019 
190 

100% 
4 

2,02% 
 

- 
4 

2,02% 
196 

97,98% 
17 

9,55% 
45 

25,28% 
64 

35,96% 
52 

29,21% 
- 

2019-

2020 
194 
98,98% 

12 
6,19% 

10 
83,33% 

 

2 
16,67% 

182 
93,81% 

24 
13,19% 

49 
26,92% 

59 
32,42% 

50 
27,47% 

- 

 

 

 

EVALUARE NAȚIONALĂ 

An școlar 
Nr 

inscrisi 

Din care cu medii: 

< 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2014-2015 44 0 1 7 6 13 17 0 

2015-2016 64 0 3 7 14 19 21 0 

2016-2017 61 1 4 4 12 20 20 0 

2017-2018 74 1 2 13 11 19 27 1 

2018-2019 54 - 2 3 13 26 8 2 

2019-2020 54 - - 5 9 21 19 0 
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2.5.4. Procentul elevilor care au trecut la forme superioare de învățământ în ultimii 

trei ani – liceu/gimnaziu 

Toţi elevii, care au absolvit clasa a VIII-a la noi sunt înscrişi în clase liceale, cei mai 

mulţi în colegiul nostru. 

 

 

2.5.5. Ponderea elevilor cu rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

În anul școlar 2016-2017, 146 de elevi, au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană a 

olimpiadelor şi concursurilor școlare. 

În anul școlar 2017-2018, elevii noștri au obținut 193 premii și mențiuni, din care 128 

premii si mentiuni la Olimpiade scolare și peste 65 de premii la Concursuri judetene si nationale 

În anul școlar 2018-2019, elevii noștri au obținut  170  premii și mențiuni, din care 127 

premii și mențiuni la Olimpiadele școlare și peste  29  de premii la Olimpiadele și Concursurile 

naționale. 

 

 

Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” este organizator de concursuri şcolare proprii: 

 Concursul Național de matematică „Sperante Olimpice” 

 Concursul județean de Limba şi Literatură Română „ Lecturi sadoveniene” 

 Concursul municipal de română si matematică Poezia matematica 

 

 

 

2.5.6. Situația statistică a mediilor de absolvire în ultimii trei ani 

 

An 
școlar 

Clasa 
Total elevi 
înscriși / 

promovati 

Medii de absolvire 

6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2014-
2015 

V 72     1 61 10 

VI 62   3 18 37 4 

VII 63   2 25 33 3 

VIII 44     20 21 3 

Total gimnaziu 241   5 64 152 20 

IX 226 5 28 122 71   

X 225 1 24 101 97 2 

XI 235 1 12 85 136 1 

XII 259   16 98 143 2 

Total liceu 945 7 80 406 447 5 

2015-
2016 

V 54     2 45 7 

VI 73     10 54 9 

VII 61   3 24 31 3 

VIII 64   3 21 35 5 

Total gimnaziu 252 0 6 57 165 24 

IX 194   17 106 70 1 

X 223   25 111 87   

XI 227   4 83 139 1 

XII 232 1 4 61 163 3 

Total liceu 876 1 50 361 459 5 
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2016-
2017 

V 58   1 10 41 6 

VI 56   2 9 42 3 

VII 72   2 15 48 7 

VIII 61   5 20 31 5 

Total gimnaziu 247   10 54 162 21 

IX 201   10 118 72 1 

X 192   11 90 88 3 

XI 221   14 88 116 3 

XII 223   2 67 150 4 

Total liceu 837   37 363 426 11 

 

An 
școlar 

Clasa 
Total elevi  Medii de absolvire 

înscriși promovati 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2017-
2018 

V 60 60   2 49 9 

VI 57 55  3 12 36 4 

VII 55 55  2 10 41 2 

VIII 74 74  1 13 53 7 

Total gimnaziu 245 244  6 37 179 22 

IX 208 205  25 122 58 0 

X 201 197  24 95 78 0 

XI 192 191  12 82 92 5 

XII 221 219  8 67 140 4 

Total liceu 822 812  69 366 368 9 

 

2.5.7. Comportament social 

Provenind din medii sociale diferite, din orașul Pascani şi împrejurimi, elevii de colegiu 

sunt preponderent din familii de condiție medie; la gimnaziu, unii elevi provin din familii cu un 

nivel mediu de studii, care nu asigură întotdeauna implicarea eficientă în procesul de educare şi 

supraveghere a copiilor. În general,comportamentul lor social este pe măsura educaţiei primite, 

adică majoritatea sunt civilizaţi, educaţi şi cu posibilităţi materiale relativ bune. 

2.5.8. Disciplină 

Starea disciplinară a elevilor este relativ bună, fără abateri disciplinare majore. 

Majoritatea elevilor cunosc bine Regulamentele şcolare în vigoare, nu înregistrează abateri de la 

comportamentul civilizat, meritorie fiind implicarea diriginţilor şi a profesorilor în educarea şi 

supravegherea elevilor. O problemă însă rămâne fumatul, care poate fi diminuat prin măsuri 

regulamentare, dar mai ales prin acțiuni de combatere. 

2.5.9. Absenteism 

Frecvenţa elevilor ridică unele probleme la ciclul superior al liceului, cănd unii elevi au 

fost sanctionati sau au avut note scăzute la purtare. 

Media absenţelor nemotivate este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

An școlar Medie absențe nemotivate/elev 

2014/2015 12 

2015/2016 15 

2016/2017 9 

2017/2018 8 

2018/2019 7 



 

27 

 

 În consiliul de administraţie, dar şi la nivelul claselor s-au identificat cauzele 

absenteismului:  dezinteres, incapacitatea de adaptare, situaţie materiala precară a unor familii, 

părinţi plecaţi în străinatate. În acest sens s-au luat măsuri adecvate, ca sondaje privind frecvenţa, 

legătura cu familia, şi speranţa să introducem catalogul online, încât părinţii să poată şi 

monitoriza frecvenţa elevilor. 

2.5.10. Rata abandonului școlar 

În anul şcolar 2015-2016 nu se consemnează abandon şcolar. 

În anul școlar 2016-2017 un elev a fost exmatriculat/abandon, un altul s-a retras 

(abandon). 

În anul școlar 2017-2018 un elev a fost exmatriculat, si 2 elevi s-au retras. 

În anul școlar 2018-2019 nu a fost exmatriculat nici un elev, 2 elevi au fost declarați 

repetenți. 

 

 

 

 

2.5.11. Probleme comportamentale 

În şcoală comportamentul este civilizat, decent, atât din partea elevilor cât şi a cadrelor 

didactice. Există receptivitate la recomandările făcute, iar unele cadre didactice manifestă şi 

iniţiative personale pentru activităţile extracurriculare şi chiar privind actul decizional şi 

managementul în echipă. Ţinuta vestimentară a elevilor tinde, în unele cazuri, să încalce limitele 

decenţei. Pentru aceasta, echipa de cadre didactice a liceului şi-a propus, ţinând cont şi de 

opiniile părinţilor si elevilor prin reprezentanţii din Consiliul Elevilor, să introducă o ţinută 

vestimentară personalizată, pentru elevi, care să reprezinte şi să identifice unitatea şcolară - 

reprezentată prin sacou bleumarin cu sigla școlii. 

 

2.5.12. Încălcări ale legii 

Nu este cazul (în anii şcolari 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018-2019 nu s-au 

consemnat acte de violenţă sau de furt care să conducă la încălcarea legilor în vigoare) 

 

2.5.13. Activități sociale și culturale 

 Activităţi extracurriculare multiple la nivelul colectivelor de elevi: Ziua curățeniei în 

școală -  Programul Eco Școala, Zilele Porţilor Deschise, precum şi Zilele Colegiului 

 Activităţi în care şcoala a fost implicată în activităţi sociale şi culturale cu partenerii 

tradiţionali locali: Primăria, Protopopiat, Poliţie, Asociaţia Părinţilor, alte ONG 

 Activităţi de voluntariat: Clubul IMPACT, Cercetasii romaniei, Proiectul Ucenicul 

 Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” este organizator de concursuri şcolare proprii: 

- Concursul Național de matematică „Speranțe Olimpice” 

- Concursul județean de Limba şi Literatura Română „ Lecturi sadoveniene” 

- Concursul municipal de română și matematică Poezia matematica 

 

2.5.14. Satisfacerea cerințelor părinților 

Faptul că peste 96% din elevi provin din oraş sau din împrejurimi, spune că actul 

educativ satisface cerinţele părinţilor. De altfel elevii noştri devin studenti la facultăţi de 

prestigiu din Iaşi, Bucuresti, Cluj, dar si Universități de prestigiu din Anglia, Danemarca etc. 
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2.5.15. Situația transferurilor elevilor 

Mişcarea elevilor este normală, fără transferuri permanente, Colegiul fiind atractiv pentru 

elevi. 

 

2.5.16. Rata mișcării personalului didactic 

Nu există o mişcare permanentă a cadrelor didactice, colectivul este caracterizat prin 

stabilitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. RESURSELE MATERIALE ALE COLEGIULUI 
 

În prezent, colegiul funcţionează în 4 corpuri de Clase: Corpul A - spațiu școlar, Corpul B 

- spațiu școlar, laboratoare și bibliotecă, Corpul C - internatul și cantina liceului, Corpul D - în 

administrare Sala Mare de sport. 

 

 

Utilizarea spaţiului destinat activităţilor cu elevii se face astfel: 

Săli utilizate ca săli de clasă - 20  

Săli - multimedia - 19 

Laboratoare - 5 

Cabinete - 8  

1. Laborator de informatică- 2,  unul cu  spaţiu de depozitare 

2. Laboratoare de chimie, biologie şi fizică; spaţiile anexe sunt folosite pentru depozitare, 

sau ca și cabinete metodice 

3. Cabinetul de geografie 

4. Sală Multimedia 

5. Cabinet de asistenţă psihopedagogic 

 

În colegiu există: 

- sală de sport administrată din  anul şcolar 2013 - 2014,  cu  vestiare; nu are autorizație 

de funcționare -  nefuncțională din proiectare. 

- un teren de sport, reabilitat în anul 2018 , urmează să se refacă marcajul 

- bibliotecă, cu sală de lectură – modernizată în 2015-2016, 2017,2018 

Dotarea laboratoarelor este relativ bună, datorită întreţinerii corespunzătoare. Totuşi se 

remarcă absenţa dotărilor recente. 

Mobilierul este vechi şi greu de întreţinut. Mobilierul din unele săli de clasă este total 

necorespunzător din punct de vedere calitativ şi ergonomic. 

Fondul de carte al bibliotecii este mic şi prea puţin actualizat. El cuprinde 24466 cărţi. 
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Distribuţia pe domenii este relativ echilibrată, cu excepţia lipsei lucrărilor relativ scumpe 

apărute în ultimii ani, atât în domeniul literar cât şi ştiinţific: 

Domeniul Publicaţii – informații la bibliotecă 

1. Literatură română şi universală 74,27 % 

2. Matematică şi ştiinţe 9,25 % 

3. Istorie, Geografie 4,78 % 

4. Tehnică 2,71 % 

5. Filosofie, Religie, Artă 2,53 % 

6. Alte materii 6,42% 

  

 

2.7. CALITATEA MANAGEMENTULUI ȘCOLAR 
 

Prioritare au fost strategiile şi politicile de dezvoltare instituţională la nivelul sistemului şi 

al unităţii de învăţământ. 

Orice decizie managerială necesită parcurgerea următoarelor etape: 

1. Diagnosticarea stării de fapt. Aceasta presupune: 

- cunoaşterea instrumentelor de analiză; 

- aplicarea acestor instrumente în mod ştiinţific; 

- evaluarea rezultatelor. 

2. Stabilirea obiectivelor care trebuie atinse. Aceasta presupune, printre altele: 

- cunoaşterea legislaţiei; 

- cunoaşterea sensului reformei învăţământului; 

- cunoaşterea potenţialului colectivului de angajaţi ai şcolii; 

- cunoaşterea potenţialului elevilor, a rezultatelor şi a intereselor acestora; 

- cunoaşterea intereselor 

 comunităţii locale, precum şi a posibilităţilor acesteia; 

 grupurilor de presiune (părinţi, elevi, profesori de o anumită specialitate, 

administraţia locală etc.) 

 şcolii, ca instituţie de învăţământ; 

 personalului şcolii, ca indivizi şi ca grup social. 

3. Analiza mijloacelor prin care poate fi modificată starea actuală în scopul atingerii obiectivelor 

propuse. Aceasta presupune: 

- colaborarea cu toţi factorii care pot propune sau oferi soluţii; 

- analiza soluţiilor posibile; stabilirea marjelor posibile pentru efectele soluţiilor respective; 

- alegerea soluţiei optime în contextul dat. 

4. Stabilirea deciziei manageriale. 

- Alegerea soluţiei optime trebuie să revină persoanei abilitate prin lege, persoană care 

poartă şi răspunderea asupra deciziei respective. Nu este admisibil ca o decizie, care 

potrivit legii trebuie să revină directorului, să fie luată de Consiliul de Administraţie, dar 

nici invers! Aceasta nu înseamnă însă că, în cazuri mai „delicate”, directorul nu trebuie să 

extindă consultările înaintea luării deciziei. 

- Subsidiaritatea, înţeleasă uneori doar ca un transfer al deciziei dar nu şi al 

responsabilităţii, cred că poate fi aplicată – sub această formă – doar după un „rodaj” 

corespunzător al echipei. 

- Decizia trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

 să fie în conformitate nu numai cu litera legii ci şi cu spiritul acesteia; 

 să poată fi comunicată în timp util tuturor factorilor care ar putea fi interesaţi; 

 să poată fi îndeplinită în condiţiile concrete existente; 

 sarcinile ce revin prin stabilirea deciziei să fie în conformitate cu fişa postului 

persoanelor implicate; 

 să poată fi urmărită îndeplinirea ei şi evaluate efectele. 

5. Urmărirea modului de îndeplinire a deciziei. 
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- stabilirea persoanelor implicate; 

- stabilirea modalităţilor de lucru. 

6. Urmărirea efectelor deciziei. Aceasta presupune: 

- aplicarea instrumentelor de diagnosticare după apariţia efectelor; 

- compararea efectelor cu cele scontate; 

- optimizarea deciziei; 

- comunicarea rezultatelor şi efectelor actului decizional tuturor celor interesaţi. 

 

2.7.1. Impactul activităţilor asupra altor grupuri, comunităţii locale, O.N.G.-uri, firme 

particulare, etc. 

Strategiile şi politicile de dezvoltare instituţională sunt elaborate astfel încât să aibă un 

impact pozitiv asupra comunităţii locale, O.N.G.-urilor, etc. 

Creşterea calităţii actului educaţional reprezintă o prioritate, prin asigurarea atât a bazei 

materiale, cât şi a unei atmosfere academice, de înaltă ţinută morală şi profesională în rândul 

cadrelor didactice. 

Asigurarea educaţiei şcolare complementare şi a educaţiei nonformale, prin implicarea 

şcolii în diverse programe educaţionale locale, naţionale şi internaţionale. 

2.7.2. Lucrul în echipă la nivelul managementului: 

Echipa managerială actuală, alcătuită din director şi director adjunct, cu consultarea 

profesorului psihopedagog elaborează instrumente de monitorizare/evaluare a elevilor, proiecte 

de acte normative interne. 

 

Colaborarea cu alţi manageri din afara şcolii: 

Unitatea şcolară, prin directori şi profesori a realizat contracte de parteneriat cu şcoli din 

municipiul Iași sau alte orașe din ţară, străinătate, organizaţii nonguvernamentale, etc. 

 

Dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în ce mai complexe:  

 Pluralismul, parteneriatul şi coevoluţia, discriminarea pozitivă a diferenţei vor conduce la 

un climat optim de muncă şi de învăţare. 

 

Garantarea pregătirii specializate la liceu:  

Corpul profesoral, bine pregătit ştiinţific şi profesional, relativ stabil, asigură pregătirea 

profesională de calitate a elevilor. Prin programele naţionale şi internaţionale la care participă, 

colegiul asigură şansa ca pregătirea elevilor să se finalizeze cu atestate şi diplome de calificare 

recunoscute pe plan naţional şi internaţional (EUROPAS). 

 

Asigurarea securităţii în şcoală şi în perimetrul acesteia:  

Prin măsurile adoptate în parteneriat cu Jandarmeria şi Poliţia locală, cu sprijinul 

Primăriei şi al părinţilor, elevilor le este asigurată securitatea în şcoală şi în imediata vecinătate a 

acesteia. 

 



 

31 

 

 

3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 
 

Cultura organizaţională în unitatea noastră de învăţământ are valenţe multiple. Având în 

vedere numărul mare de cadre didactice şi de elevi, posibilităţile de dezvoltare ale creativităţii 

individuale prin acceptarea unor noi concepte, roluri sau modele exemplare au o largă paletă de 

manifestare, atât în cadrul colectivului de cadre didactice cât şi în cel al grupurilor de elevi. În 

prezent în unitatea noastră încercăm să facem cunoscute şi acceptate noi norme, noi valori, noi 

reprezentări şi înţelesuri care, în speranţa că vor fi împărtăşite de toţi membrii organizaţiei, să 

formeze structura de bază a culturii şi care să fie implementată în mediul social. Consiliul 

Profesoral şi Consiliul de Administraţie au încercat să facă aceste norme mai maleabile, să le dea 

o accepţiune mai umană, să creeze o mai mare apropiere, o mai largă cunoaştere şi o mai bună 

posibilitate de comunicare, atât între cadrele didactice, între cadrele didactice şi elevi, cât şi între 

elevi. Ne străduim ca toţi să înţeleagă şi sperăm să şi accepte un nou set de valori legate 

indisolubil de idealurile grupului nostru, având astfel posibilitatea de a alege între mai multe 

alternative, de a acţiona. Motivaţia interioară a fiecăruia poate avea un rol decisiv. Numărul mare 

de membri din organizaţia noastră nu presupune o cultură monolitică, ci reprezintă o aglomerare 

de grupuri culturale diferite ca dimensiuni, dar articulate printr-o serie de trăsături comune. Ca şi 

în cazul personalităţii umane, organizaţia noastră este diferenţiată de alte organizaţii din unităţile 

şcolare, prin ceea ce o singularizează: preferinţele profesorilor, elevilor şi părinţilor, valoarea sau 

imaginea școlii. Trebuie să fie în atenţia noastră permanent identificarea acelor elemente 

culturale esenţiale în vederea folosirii căilor adecvate de schimbare a ceea ce este de schimbat şi 

de păstrare a ceea ce este de păstrat. Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” este o instituţie 

cunoscută în judeţul Iași, în ţară şi dincolo de graniţele ţării, ca o unitate de tradiţie, 

reprezentativă pentru învăţământul din judeţ şi din ţară, este ceea ce se cheamă în termeni de 

specialitate, un ,,brand”. Tradiţia este clădită pe munca a zeci de generaţii de elevi care, 

îndrumaţi de profesorii ce au slujit acest lăcaş de învăţătură, şi-au pus adânc amprenta asupra 

personalităţii lor. Tradiţia nu înseamnă pentru C.N. „Mihail Sadoveanu” Pașcani încremenire în 

mentalităţi şi metode de lucru învechite, ci cultivarea perpetuă a valorilor consacrate şi care au 

făcut să se vorbească de „Spiritul Colegiului Sadoveanu”. Asemenea valori sunt rigoarea 

ştiinţifică, disciplina, seriozitatea, cultul lucrului bine făcut şi exigenţa. În şcoala noastră au fost 

respinse întotdeauna incompetenţa, debandada, neseriozitatea, superficialitatea, lucrul făcut de 

mântuială, precum şi indulgenţa, atât de dăunătoare în formarea unei personalităţi puternice. 

Devotat acestor valori colectivul de la C.N. „Mihail Sadoveanu”, profesorii şi elevii deopotrivă, 

au tranzitat cu bine prin toate meandrele generate de schimbările, mai mult sau mai puţin 

inspirate, petrecute în învăţământul românesc de-a lungul timpului şi suntem încrezători că o vor 

face în continuare. Managementul democratic aplicat a creat posibilitatea de participare directă a 

colectivelor de părinţi la luarea actului decizional şi stabilirea obiectivelor de viitor din cadrul 

programelor de dezvoltare. Strategia de bază adoptată de colectivul de manageri şi colectivul de 

cadre didactice în stabilirea orientării de viitor a proiectelor de dezvoltare, o reprezintă 

colaborarea cu agenţii economici, consiliile locale, organizaţii culturale, ONG-uri, unităţi şcolare 

din zonă şi alţi factori de interes local. Curriculum-ul elaborat de şcoală este realizabil pe baza 

programului de colaborare dintre colectivele de elevi, profesori şi părinţi, ce prevede adaptarea 

ofertei de învăţare la specificul local, la nevoile şi interesele elevilor, dar şi ale cadrelor 

didactice. 

Dezvoltarea ariilor curriculare implică o creştere a spaţiului de şcolarizare. Acest lucru 

conduce la o restructurare a spaţiilor aflate la dispoziţie precum şi la crearea de noi spaţii 

destinate procesului instructiv educativ. Calitatea activităţii şcolare desfăşurată la C.N. „Mihail 

Sadoveanu” este validată de rezultatele obţinute de-a lungul celor peste 70 de ani de activitate, 

prin performanţele elevilor la bacalaureat, la examenele de admitere în învăţământul superior, la 

olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi internaţionale. Ea este probată şi de numărul 

mare de absolvenţi din anii de după 1990 care au fost sau sunt studenţi de frunte ai Facultăţilor 
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de prestigiu din ţară şi străinătate, doctoranzi şi doctori în ştiinţe, specialişti de înaltă clasă în 

domeniile pe care şi le-au ales, în ţară şi peste hotare. 

O privire sumară asupra rezultatelor din anii şcolari anteriori (2015/2016, 2016/2017) 

poate întări cele afirmate.  

Ne bucură faptul că în fiecare an cei mai buni elevi de la gimnaziu din şcoala noastră aleg 

şi urmează în continuare liceul tot aici, după cum ne bucurăm că cea mai mare parte a fruntaşilor 

de la şcolile gimnaziale din Paşcani şi împrejurimile lui optează pentru acest liceu. Climatul din 

cadrul colectivului nostru profesoral este unul normal - cu mici excepţii, ce sperăm să fie 

rezolvate prin combaterea tensiunilor sau conflictelor interpersonale ori de grup. Dezbaterile 

problemelor importante ale şcolii şi opiniile proprii formulate de componenţii acestui colectiv 

converg către adoptarea, de fiecare dată, a celor mai bune soluţii. 

Concepția managerială impune: 

- O adaptare dinamică a colectivului de cadre didactice la cerinţele reformei, prin autoinstruiri, 

cursuri de formare, recalificări, grade didactice şi alte forme de instruire. 

- Modernizarea procesului instructiv-educativ prin aplicarea metodelor moderne de instruire şi 

utilizarea unor mijloace noi de învăţământ (informatizarea procesului didactic din şcoală, 

autodotarea cabinetelor şi laboratoarelor şcolare). 

Activităţile extraşcolare fac obiectul unor serii de programe realizate în comun de către 

colectivele de elevi şi profesori. Ele prevăd activităţi culturale, sportive, excursii şi drumeţii şi 

alte activităţi cu scop creativ. Ştim că educaţia şcolară are ca menire comunicarea şi transmiterea 

culturii şi a civilizaţiei, urmăreşte satisfacerea nevoilor şi intereselor imediate ale individului sau 

răspunde nevoilor sociale. Rămâne ca fiecare să aleagă aspectul pe care-l consideră primordial şi 

să acţioneze în consecinţă. 

În ceea ce priveşte aspectul concret al elementelor definitorii ale culturii organizaţionale 

din unitatea noastră, precizăm următoarele: 

Colegiul nostru are o emblemă și un imn propriu. 

- festivităţile ocazionate de deschiderea şi închiderea anului şcolar se fac întotdeauna în prezenţa 

tuturor profesorilor, vechi şi noi, reprezentanţilor comunităţii locale, ai bisericii şi poliţiei, părinţi 

şi elevi. Acestea au menirea de a crea o atmosferă sărbătorească, unică şi destinsă, de apropiere 

interumană între membrii organizaţiei. Şcoala încearcă prin acest lucru să confirme şi să justifice 

aprecierile pozitive de care se bucură din partea elevilor şi a profesorilor.  

În şcoală se organizează manifestări şi cu alte prilejuri (Balul Bobocilor, Haloween, 

8 Martie, 1 Decembrie, 25 Decembrie, pensionări, revederi), 

- la nivelul grupelor de elevi, activitatea se desfăşoară cu prietenie în relaţia profesor-elev. 

Aspectul emoţional, cunoaşterea, aprecierea afectivă, înţelegerea particularităţilor de vârstă şi 

comportament se ridică la nivelul noilor cerinţe promovate de reforma din învăţământ. 

Considerăm că în momentul de faţă edificarea unei culturi şcolare trebuie să promoveze 

alternativitatea şi pluralismul, adaptabilitatea şi creativitatea, discriminarea pozitivă a diferenţei 

şi formativitatea, parteneriatul şi coevoluţia. Fără toate acestea nu poate fi construită o societate 

cu adevărat democratică, iar cultura şcolară românească se va situa totdeauna la periferia lumii 

civilizate. 

Din rândul absolvenţilor liceului s-au ridicat, de-a lungul vremii, intelectuali de marcă, 

scriitori, jurişti, medici, ingineri, arhitecţi, profesori, artişti, ale căror nume se regăsesc şi în 

reperele bibliografice ale diferitelor domenii din cultura română. 

De-a lungul timpului la liceu au predat cadre de notorietate naţională şi internaţională. 

Amintesc de: academicianul Constantin Ciopraga, fost profesor de limba franceză şi director,  

Nicolae Irimiciuc, fost profesor de fizică, apoi profesor la Universitate Tehnică „Gheorghe 

Asachi”, Iaşi, Ion Irimescu, fost profesor de desen, sculptor de valoare mondială, Gheorghe 

Bendescu, fost profesor de fizică, ulterior directorul laboratorului special al Universităţii „Al. I. 

Cuza”, Iaşi. 

Dintre absolvenţii liceului amintesc de: Corneliu Zolyneac – profesor la Universitatea            

„Al. I. Cuza”, Iaşi - Facultatea de Biologie, Maria Păpuşoi-Zolyneac – conferenţiar la 

Universitatea  „Al. I. Cuza”, Iaşi - Facultatea de Ştiinţe Juridice, Corneliu Sturzu – scriitor, fost 
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director al Teatrului Naţional, Iaşi, Aurel Ciopraga, profesor universitar, fost decan al Facultăţii 

de Ştiinţe Juridice, Iaşi şi alţi profesori universitari: Richard Valter, Constantin Păpuşoi, 

Costică Cazacu, Ovidiu Scutaru, Paul Voicu, Laurenţiu Slătineanu, Constantin Andronovici, 

Vasile Ştefan, Vasile Atudori, Marieta Costescu, Constantin Fălticeanu, Corneliu Huţanu. De 

asemenea, amintesc de: Mihaela Agachi – prim solistă la Opera Română, Bucureşti, Eugen 

Şendriuc – fost director în Ministerul Învăţământului, Iacint Ţornghebel – fost director al 

Portului Constanţa şi mulţi alţii: medici, profesori, ofiţeri. 

 

 

4. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII 
 

Motto: Inima educației este educația inimii 

 

4.1. ARGUMENT: 
 

Pornind de la contextul european şi situaţia existentă din România, Reforma Învăţământului 

din România a stabilit ca obiective principale: 

 Creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului; 

 Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi, conform cerinţelor sociale şi economice bazate 

pe cunoaşterea şi formarea competenţelor de bază; 

 Fundamentarea învăţământului pe parcursul întregii vieţi pe educaţia de bază. 

Aceste obiective principale se constituie în factor determinant în stabilirea jaloanelor 

dezvoltării instituţionale a fiecărei şcoli. Parcurgând o schimbare politică, socială şi economică 

profundă şi complexă, societatea românească, prin toate componentele sale, îşi caută identitatea 

şi sensul devenirii. Ca parte a sistemului, şi şcoala simte necesitatea clarificării identităţii sale. În 

acest sens este necesară regândirea la nivelul fiecărei şcoli a misiunii acesteia precum şi a ţintelor 

strategice vizate în dezvoltarea şcolii, astfel încât misiunea sa să nu rămână doar un deziderat. 

Obiectivele sistemului educaţional românesc pentru perioada 2017-2022 se referă la rolul 

educaţiei de bază din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

 

4.2. VIZIUNEA ŞCOLII: 
 

Viziunea colectivului Colegiului 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! Iar faţă de puterea lor de învăţare, de 

promisiunea pe care o vedem în ei din a consolida o ţară puternică şi natural integrată european 

deviza Colegiului „Mihail Sadoveanu” Pascani este „Inima educaţiei este educaţia inimii”. 

 

4.3.MISIUNEA ȘCOLII 
 

Colegiul Naţional „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. 
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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 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. 

Misiunea şcolii noastre constă, după opinia mea, 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 Naţional „Mihail Sadoveanu” 

 

 

 

5. ECHIPA DE PROIECT 
 

 

Șerban Genoveva 

Davidoaia Cristina 

Vangă  Minodora Brîndușa
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