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Cap. I. Management și dezvoltare instituțională 

Considerații generale 
 

În contextul general, sistemul educaţional este influenţat de o serie de factori şi condiţionări 
pentru a asigura: 

 
• dezvoltarea personalităţii şi capacităţii de adaptare a indivizilor; 
• dezvoltarea voinţei lor personale; 
• dezvoltarea solidarităţii colective. 
 

 Din această perspectivă, direcţiile principale de acţiune au în vedere: 
 

• formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie europene, elevilor care parcurg 
învăţământul obligatoriu; 

• asigurarea accesului la educaţie pentru elevii care provin din grupuri 
dezavantajate; 

• monitorizarea şi evaluarea continuă a progresului şcolar; 
• elaborarea şi implementarea de proiecte educaţionale care să răspundă unor 

nevoi identificate ale elevilor; 
• eficientizarea activităţii didactice prin identificarea şi promovarea unor strategii 

didactice adaptate nevoilor fiecărui colectiv de elevi; 
• dezvoltarea unei strategii instituţionale pentru asigurarea calităţii în educaţie 

bazată pe evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă bazată pe selectarea şi adoptarea 
celor mai potrivite proceduri de intervenţie; 

• diversificarea ofertei de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi 
stimularea acestora în vederea implementării în actul didactic a competenţelor profesionale 
dobândite; 

• asigurarea condiţiilor materiale adecvate unui învăţământ modern şi 
competitive. 

 
Exercitarea atribuţiilor managerului de unitate şcolară implică: 
 

• realizarea periodică a unei analize realiste şi complete pentru identificarea 
obiectivelor prioritare şi a planurilor operaţionale de intervenţie corectivă; 

• stabilirea, coordonarea şi monitorizarea programelor de îmbunătăţire a punctelor 
slabe identificate în urma diagnozei mediului intern; 

• elaborarea unei strategii pentru formarea continuă a cadrelor didactice care să 
permită flexibilizarea metodelor de comunicare pornind de la problemele specifice 
identificate prin analiza nevoilor de formare; 

• oferirea serviciilor de consultanţă, monitorizare şi control de calitate, facilitând 
astfel procesul de descentralizare în sistemul educaţional; 

• promovarea şi realizarea în comunitate şi în beneficiul ei a unei imagini pozitive 
privind eficienţa formării profesionale iniţiale şi continue, astfel încât şcoala să se constituie 
într-un furnizorre 

 
În ultimii ani s-au produs la nivelul Uniunii Europene progrese fără precedent în realizarea 

efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei. Ridicând la rang de principiu respectarea identităţii 
naţionale, orientările actuale la nivel european plasează întreaga dezvoltare a sistemelor educaţionale şi 
de formare profesională în perspectiva cerinţelor societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere. Fiecare 
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stat european are însă în continuare responsabilitatea deplină în privinţa conţinutului educaţiei şi 
organizării sistemului educaţional propriu. Conform Art. 149 şi 150 din Tratatul asupra Uniunii 
Europene, Comunitatea Europeană trebuie să contribuie la dezvoltarea calităţii educaţiei prin 
încurajarea cooperării între state şi, după caz, prin susţinerea şi suplimentarea acţiunilor acestora. 
 

În sensul articolelor din Tratat menţionate, Uniunea Europeană nu stabileşte şi nu 
implementează politici comune în educaţie. În acelaşi timp însă, au fost dezvoltate modalităţi specifice 
în scopul promovării cooperării în domeniu prin: 

• programe de acţiune ale Uniunii Europene cum sunt Socrates, Leonardo da Vinci, Long Life 
Learning, derivate din decizii luate în comun la nivel european între Consiliul şi Parlamentul Europei; 

• legislaţia Uniunii Europene promovând cooperarea între state asupra problemelor de politică 
educaţională, cum sunt recomandări, comunicate (de exemplu asupra învăţării pe parcursul întregii 
vieţi, asupra evaluării calităţii educaţiei din şcoli şi universităţi sau asupra cooperării cu statele care nu 
fac parte din Comunitate), documente de lucru, proiecte pilot etc. 

 
Raportul referitor la obiectivele concrete ale sistemelor de educaţie şi formare profesională au 

fost prezentate la Consiliul European de la Stocholm în martie 2001. Au fost stabilite următoarele trei 
obiective strategice: 

 
• Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi formare profesională; 
• Facilitarea accesului tuturor la educaţie şi formare profesională;  
• Deschiderea sistemelor de educaţie şi formare profesională spre societate. 

 
Consiliul European a subliniat determinarea sa de a furniza un răspuns cuprinzător la 

provocările societăţii cunoaşterii, globalizare şi procesul de lărgire a Uniunii Europene şi a stabilit 
obiective ambiţioase dar realiste: 

 
• În domeniul educaţiei şi formării profesionale se va atinge cel mai înalt nivel de calitate 

iar Europa va fi recunoscută ca nivel de referinţă pe plan mondial pentru calitatea şi 
relevanţa sistemelor şi instituţiile sale de educaţie şi formare profesională. 

• Sistemele de educaţie şi formare profesională vor ajunge la un grad de compatibilitate 
suficient pentru a permite cetăţenilor să se mişte liber şi să profite de diversitate. 

• Posesorii de calificări, cunoştinţe şi deprinderi dobândite oriunde în Uniunea 
Europeană, vor fi în stare vor fi în situaţia ca acestea să le fie validate atât pentru 
practicarea ocupaţiei cât şi pentru acces la continuarea educaţiei şi formării 
profesionale. 

• Europenii, indiferent de vârstă, vor avea acces la educaţie continuă (lifelong learning). 
• Europa va fi deschisă pentru colaborare reciproc benefică cu alte zone din lume şi va 

constitui destinaţia preferată a studenţilor, elevilor şi cercetătorilor din alte regiuni. 
  
Celor trei obiective specifice le-au fost asociate 13 obiective, iar în februarie 2002 s-a adoptat 

şi Programul Detaliat de Lucru care stabileşte şi problemele cheie care trebuie urmărite pentru 
atingerea obiectivelor strategice si asociate. Articolele 149 şi 150 ale Tratatului de la Maastricht 
stabilesc clar că Statele Membre au întreaga responsabilitate pentru conţinutul şi organizarea 
sistemelor lor de educaţie şi formare profesională. De aceea în primul rând Statele Membre sunt cele 
care vor acţiona, în mod specific, pentru implementarea concluziilor summit-ului de la Lisabona. 
Programul european Educaţie şi Formare Profesională 2010 este fundamentat pe trei obiective 
strategice detaliate în 13 obiective specifice. Obiectivele acoperă diferitele niveluri şi tipuri de educaţie 
şi formare profesională – formală, non-formală şi informală – şi au învăţarea pe parcursul întregii vieţi 
ca dimensiune comună: 
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Obiectivul strategic 1 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de 

formare profesională  
 
1.1 Îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice şi formatorilor  
1.2 Dezvoltarea competenţelor necesare societăţii cunoaşterii  
1.3 Asigurarea accesului tuturor la tehnologia informaţiei şi comunicării 
1.4 Creşterea recrutării pentru studii ştiinţifice şi tehnice  
1.5 Utilizarea la maximum a resurselor 
 
 Obiectivul strategic 2 – Facilitarea accesului tuturor la sistemele educaţionale şi de 

formare profesională 
 
2.1 Deschiderea mediului de învăţare  
2.2 Creşterea atractivităţii învăţării  
2.3 Susţinerea cetăţeniei active, egalităţii de şanse şi coeziunii sociale  
 
Obiectivul strategic 3 – Deschiderea sistemelor educaţionale şi de formare profesională 
 
3.1 Întărirea legăturilor cu munca, cercetarea şi societatea în întregul său 
3.2 Dezvoltarea spiritului antreprenorial  
3.3 Îmbunătăţirea învăţării limbilor moderne  
3.4 Creşterea mobilităţii şi schimbului  
3.5 Întărirea cooperării europene 
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Cap. II. Calitatea în educație. Valori ARACIP 
 
 

Raport anual de evaluare internă a calității pentru anul şcolar 2016-2017, finalizat la 
data de 14 octombrie 2017 de către CEAC 

 
 
Membrii comisiei CEAC 
 

Persoana Calitate CEAC Specializare 

Ilie Aida Coordonator Fizică 

Jora Ionela Claudia Membru – director (reprezentant corp 
profesoral) Limba și literatura modernă 

Mitrea Loredana Membru (reprezentant corp profesoral) Limba și literatura modernă 

Olaru Liviu Constantin Membru (reprezentant corp profesoral) Informatică 

Dunăre Mihaela Marilena Membru (reprezentant corp profesoral) Informatică 

Goraș Ana Cristina Membru (reprezentant corp profesoral) biologie 

Teodorescu Constantin Reprezentant Consiliu Local  

Lupaș Remus Gabriel Reprezentant Consiliu Părinți  

Constantin Dragoș Mihai Reprezentant elevi  

 
 

Viziunea Colegiului Naţional ,,Petru – Rareş” Piatra – Neamţ: Ne pregătim în 
spiritul educației europene! 

 
OBIECTIV FUNDAMENTAL 

 
Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură organizată 

şi o documentaţie care să permită monitorizare evaluarea, intervenţia preventivă şi îmbunătăţirea 
continuă a calităţii.  

 
OBIECTIVE GENERALE 

 
a) Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la nivel naţional, 

european şi mondial. 
b) Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi 

profesionale a elevilor. 
c) Realizarea unui proces educativ de calitate. 
d) Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul personalului didactic 

cât şi al elevilor 
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OBIECTIVE SPECIFICE 
 

a) Îmbunătăţirea  continuă a procesului instructiv-educativ 
b) Buna relaţionare a actorilor procesului educativ 
c) Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului standardelor 

educaţionale atinse de elevi 
d) Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice 
e) Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii 
f) Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaluării pe baza criteriilor de calitate pe discipline, 

catedre, nivele 
g) Asigurarea feet-back-ul din partea elevilor şi al cadrelor didactice 
h) Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, 

cadre didactice, comunitate locală) 
i) Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii şcolare 
j) Stabilirea variantei optime de marketing educaţional pentru fiecare an şcolar. 
k) Propunerea măsurilor de optimizare a calităţii educaţiei oferite de şcoală. 
l) Suntem o școală cu personalitate morală puternică. Noi considerăm că prin educatie, prin 

cultivarea unor valori – cheie precum: încrederea, onestitatea, competența, performanța, curajul 
acțiunii civice, prin educarea drepturilor omului, influențăm infrastructura mentală a 
comunității. 

m) Creând un climat de muncă stimulativ, în care toți au succes și își utilizează întregul potențial 
în beneficiul organizației, Colegiul National Petru-Rareș satisface nevoile fiecăruia de a se 
simți competent în a deține și utiliza informația, deschis la schimbarea și învățarea și 
respectarea conviețuirii într-o societate democratică. 

n) În acest sens, oferta noastră educațională se raportează la obiective precum cele de mai jos: 
o) Asigurarea pentru toți elevii a unui standard de educație comparabil cu cel european; 
p) Formarea capacității elevilor de a comunica eficient în situații reale, în limba română, cel puțin 

într-o limbă de circulație internațională, dar și în limbaje de specialitate (elevii claselor de 
matematică – informatică intensiv); 

q) Formarea și dezvoltarea capacității de adaptare și integrare în societate; 
r) Formarea atitudinilor pozitive în relaționarea cu mediul social (prin toleranță, responsabilitate, 

solidaritate etc); 
s) Asigurarea unei orientări școlare și profesionale corespunzătoare aspirațiilor și aptitudinilor 

elevilor; 
t) Formarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițiile unei societăți în 

schimbare; 
u) Desăvârșirea personalității adolescentului; 
v) Formarea și dezvoltarea la elevi a unui grad suficient de autocunoaștere; 
w) Realizând o selecție a punctelor noastre tari putem menționa: 
x) Cadre didactice cu o temeinică pregătire de specialitate; sunt cadre didactice preocupate de 

propria dezvoltare profesională; sunt persoane flexibile în gândire, interesate de modernizarea 
continuă a actului educativ, motivate pentru succes, responsabile față de rezultatele obținute de 
elevi pe parcursul anilor de studiu; sunt persoane care se bucură de apreciere la nivel local, 
național și (unele) internațional; 

y) Elevii dotati, receptivi la nou, cu aplecare spre studiu și interesați de reușita la examenele de 
absolvire;  

z) rezultate bune, foarte bune și de excepție obținute  la olimpiade, concursuri școlare și 
extrașcolare; 

aa) suntem centru atestat pentru susținerea examenelor ECDL; 
bb) părinți exigenți, interesați de pregătirea școlară și personală a copiilor lor; 
cc) activități extracurriculare și extrașcolare care lărgesc interesul elevilor și construiesc relații 

bune în școala și cu exteriorul; 
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dd) împărtășirea unor norme culturale care să promoveze ameliorarea școlii: responsabilitatea 
pentru succes, colegialitate, învățare continuă, asumarea riscurilor, sprijin, respect reciproc și 
deschidere. 

 
PARTEA I.  INFORMAȚII GENERALE 
 

A) DATE DE IDENTIFICARE: 
 

Denumirea unităţii de învăţământ : 
COLEGIUL NAŢIONAL „PETRU-RAREȘ” 
Unitate de  învăţământ   din sistemul  de stat /particular:  
Învăţământ de stat 
Localitate / judeţ: 
Piatra Neamţ, jud. Neamţ 
Adresa : 
Str. Ștefan cel Mare, nr. 4 
Cod poştal: 
610101 
Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă): 
0233/213751 
E - mail: 
director@cnpetrurares.ro 
Niveluri de învăţământ / specializări /calificări profesionale  autorizate să funcţioneze 
provizoriu / acreditate :  
Învăţământ gimnazial;  
Învăţământ liceal cu specializările:  
matematică-informatică; 
ştiinţele naturii; 
ştiinţe sociale. 
 

B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar: 
  

Nivel de 
învăţământ Clasa Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 
elevi / copii / 

adulţi: 

Forma 
de 

învăţământ 

Limba de 
predare 

Secundar 
inferior 

Gimnaziu 
din care 

cl. a –V-a 1 31   
cl. a –VI-a 1 26   
cl. a –VII-a 1 31   
cl. a –VIII-a 1 31   

Total 4 119   
Liceal, 
(ciclul 

inferior) 
din care 

cl. a –IX-a 6 166 Zi română 
cl. a –X-a 6 181 Zi română 

Total 12 347   

Liceal 
(ciclul 

superior) 

cl. a –XI-a 6 177 Zi română 

cl. a –XII-a 6 189 Zi română 

 total 12 366   
 
 
 
 
 

mailto:director@cnpetrurares.ro
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Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent,  în funcţie de filieră, profil / domeniu, 
specializare  
 
Nr. 
crt. Nivel Filieră Profil Specializare Număr clase Număr 

elevi 

1. Liceal Teoretică Uman 
Real 

Ştiinţe sociale 
Matematică-informatică 

Ştiinţele naturii 
a-IX-a 

2 
2 
2 

166 

2. Liceal Teoretică Uman 
Real 

Ştiinţe sociale 
Matematică-informatică 

Ştiinţele naturii 
a-X-a 

2 
2 
2 

175 

3. Liceal Teoretică Uman 
Real 

Ştiinţe sociale 
Matematică-informatică 

Ştiinţele naturii 
a-XI-a 

2 
2 
2 

185 

4. Liceal Teoretică Uman 
Real 

Ştiinţe sociale 
Matematică-informatică 

Ştiinţele naturii 
a-XII-a 

2 
2 
2 

175 

 
C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 

 
C.1. Personalul  de conducere: 
 

Director 
(numele şi 

prenumele) 

Calificarea 
 

Gradul 
didactic 

Vechime 
la catedră 

Documentul 
de numire 
în funcţie 

Modalitate
a numirii 
pe funcţie 

Unitatea de 
învăţământ la care 
are norma de bază 

Unitatea de 
învăţământ la care 
este titular (dacă e 

cazul) 

Obs. 

Grigoruță 
Oniciuc 

Profesor 
S 1 I 33 

Decizie 
ISJ nr 
1469 

concurs 
Colegiul 

Naţional „Petru-
Rareș” 

Colegiul 
Naţional 

„Petru-Rareș” 
 

Director 
adjunct 
(numele şi 
prenumele) 
Claudia 

Ionela Jora 

Profesor 
S 1 I 14 

Decizie 
ISJ nr 
1470 

concurs 
Colegiul 

Naţional „Petru-
Rareș” 

Colegiul 
Naţional 

„Petru-Rareș” 
 

 
 
C.2.Personalul didactic: 
 

Număr total de 
cadre didactice 

Număr de norme 
didactice întregi / 

posturi 
 

Număr de cadre 
didactice cu norma 

de bază în unitatea de 
învăţământ/ procent 

din număr de 
persoane / norme 
întregi, după caz 

 

Număr de 
titulari/procent din 

număr de norme 
întregi / posturi 

 

Număr de cadre  
calificate / 

procent din 
număr de cadre 

didactice 
 

Modalitatea angajării pe 
post* 

(titularizare,  detaşare, 
suplinire, 

transfer;exprimare 
numerică şi procentuală) 

Observaţii - dacă 
este cazul 

 
(personal didactic 

cu studii în 
străinătate 

echivalate/neechiv
alate în România) 

52 74,07  41/78,84% 52/100% 
Titularizare – 41 

Detaşare – 3 
Suplinire – 8 
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*Notă :  
1. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat se va face referire la modalitatea 
angajării pe post în conformitate cu Legea nr.84/1995, şi cu Legea nr.128/1997 
2. Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ particulare se va face referire la modalitatea 
angajării pe post în conformitate cu Legea nr.84/1995, cu Legea nr.128/1997, O.MEdC  5656/2004, 
precum şi cu precitările MEdCT nr.34536/18.06.2008 
 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 
 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 
Necalificat 

Cu 
doctorat Cu gradul I Cu 

gradul II 
Cu 

Definitivat Fără definitivat  

8 39 3 2  Nu este cazul 
 
 
C.3. Personalul  didactic auxiliar-  număr pe categorii:  
 
 

Categorie de 
personal 

Număr  
de 

persoane 
încadrate 

Număr de 
norme 
pentru 
fiecare 

categorie de 
personal 

Numărul de personal este: 

sub 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 
respective 

de personal 

la nivelul normativelor 
privind  încadrarea 

categoriei respective de 
personal 

 

peste normativele 
privind  încadrarea 

categoriei 
respective de 

personal 
 

Contabil 1 1  La nivelul normativelor  

Tehnician 1 1  La nivelul normativelor  
Administrator 

financiar 1 1  La nivelul normativelor  

Analist 
programator 1 1  La nivelul normativelor  

Secretar 2 2  La nivelul normativelor  

Bibliotecar 1 1  La nivelul normativelor  

Informatician 1 1  La nivelul normativelor  

Laboranți 2 2  La nivelul normativelor  
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C.4. Personalul nedidactic (număr pe categorii):  
 

Categorie de 
personal 

Număr de 
persoane 
încadrate 

Număr 
de norme 

pentru 
fiecare 

categorie 
de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

la nivelul normativelor 
privind  încadrarea 

categoriei respective de 
personal 

 

peste 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

Îngrijitor 8 8  La nivelul normativelor  

Paznic 1 1  La nivelul normativelor  

Muncitor 
calificat 6 6  La nivelul 

normativelor  

 
D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

 

Nr. 
crt. Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 
1. Săli de clasă 28 
2. Cabinete* 3 
3. Laboratoare* 6 
4. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* 1 

 
E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

 
Nr. 
crt. Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1. Bibliotecă şcolară / centru de informare şi 
documentare 1 

2. Spaţii sanitare 13 
3. Spaţii depozitare materiale didactice 8 

 
F) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

 
Nr. 
crt. Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 
1. Secretariat 1 
2. Spaţiu destinat echipei manageriale 1 
3. Contabilitate 1 
4. Casierie 1 
5. Birou administraţie 1 
6. Cabinet medical 1 
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G) CURRICULUM   

 
Curriculum  utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional aprobat prin OMECȘ cu număr 

3410 din data 16.03.2009 pentru învăţământul liceal Filiera teoretică, Profil Uman şi Real. 
 
PARTEA A II-A 
 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 
 
Domeniul A: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 
 

a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale 
 

1. S-a avut în vedere ca documentele proiective (proiectul de dezvoltare instituţională, 
planul de aplicare), politicile, procedurile şi activităţile să respecte cerinţele interne şi externe şi 
să asigure calitatea şi consecvenţa programelor de învăţare. 

2. Obiectivele strategice, ţintele şi valorile sale să fie înţelese pe deplin de toţi membrii 
personalului şi de toţi factorii interesaţi. 

 
 

b) Baza materială 
 

1. S-a căutat ca echipamentele, materialele şi spaţiile de specialitate să fie adecvate 
specialităţii (unde este cazul) şi să îndeplinească standardele curente; 

2. Spaţiile, clădirile şi echipamentele să fie renovate, în bună stare de funcţionare  şi 
accesibile tuturor grupurilor de elevi, să fie semnalate prin indicatoare şi să fie uşor de 
localizat. 

 
c) Resurse umane 

 
În ceea ce priveşte managementul resurselor umane, s-a urmărit ca: 
1. Resursele să fie eficace gestionate, astfel încât să sprijine procesul de învăţare şi formarea şi 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;  
2. Toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului să fie definite şi înţelese; poziţiile 

de autoritate să fie clar definite şi recunoscute. 
 
DOMENIUL B: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 
 

a) Conţinutul programelor de studiu 
 

1. Să se armonizeze cu obiectivele strategice şi cu valorile organizaţiei; 
2. Obiectivele de învăţare ale programelor să includă criterii şi metode de evaluare sumativă 

care să fie adecvate scopului şi care să fie revizuite periodic. 
 
b) Rezultatele învăţării 
 
1. Evaluarea iniţială să ofere o imagine exactă pe baza căreia să se poată planifica un program 

de învăţare 
2. Informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele dobândite, inclusiv analiza performanţei 

diferitor grupuri de elevi, să fie folosite pentru dezvoltarea programelor de învăţare  
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b) Activitatea financiară 

 
1. Să se efectueze audituri financiare periodice în conformitate cu cerinţele fiscale şi legale; 
2. Dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor să se bazeze pe un management 

financiar responsabil. 
 
DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 

a) Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 
 

1. Şcoala a căutat să vină în întâmpinarea cerinţelor sociale şi comunitare prin: 
2. Extinderea caracterului democratic a managementului şcolar; 
3. Atragerea familiei în calitate de partener principal al şcolii; 
4. Realizarea colaborării cu toate categoriile comunitare interesate; 
5. Atragerea tuturor factorilor ce pot contribui la rezolvarea problemelor şcolii; 
6. Revizuirea periodică a ofertei educaţionale şi a procesului de dezvoltare; 
7. Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral; 
8. Satisfacerea unor nevoi comunitare specifice în domeniul educaţiei; 
9. Pregătirea elevilor pe linia dezvoltării personale şi a integrării active în comunitate. 
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PARTEA A-III-A 
 
Fișă de autoevaluare privind: 
 
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM 
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 

21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (H.G.1534/2008) 
 
 
Se va preciza în dreptul indicatorului (vezi indicaţiile de mai sus), nivelul de îndeplinire: 
 
 

Nr. 
Crt. Indicatori de performanţă Calificativul 

acordat1 
DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 
a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

1 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) B 

2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ B 

3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 
externă FB 

4 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ FB 

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. FB 

6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi FB 

7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea 
şcolară, în timpul desfăşurării programului E 

8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. FB 
b) baza materială 

9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare E 
10 Dotarea spaţiilor şcolare FB 
11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare E 
12 Utilizarea spaţiilor şcolare E 

13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor 
administrative FB 

14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare FB 
15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare E 
16 Utilizarea spaţiilor auxiliare E 
17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare E 

18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare FB 

19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. E 

20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare FB 

21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii E 
c) resurse umane 

22 Managementul personalului didactic şi de conducere FB 

23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic FB 

                                                             
1 În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona calificativele pentru 
fiecare indicator, precizate în  raportul de evaluare externă periodică 
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DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 
a)conţinutul programelor de studiu 

24 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale E 
25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii E 
26 Proiectarea curriculumul-ui FB 
27 Realizarea curriculumul-ui FB 

b) rezultatele învăţării 
28 Evaluarea  rezultatelor şcolare FB 

29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-
clasă şi extra-şcolare) B 

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz 
30 Activitatea ştiinţifică FB 
31 Activitatea metodică a cadrelor didactice FB 

d) activitatea financiară a organizaţiei 
32 Constituirea bugetului şcolii FB 
33 Execuţia bugetară FB 

DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare 
instituţională FB 

35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a 
calităţii B 

36 Dezvoltarea profesională a personalului FB 
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi 

activităţilor desfăşurate 
37 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare FB 

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării 

38 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării FB 

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 
39 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral FB 

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 
40 Optimizarea accesului la resursele educaţionale FB 

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii 
41 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ  

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după 
caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 

42 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii FB 
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 

43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu 
evaluarea internă a calităţii B 
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PARTEA A IV-A 

 

Planul de îmbunătățire a calității educației oferite pentru anul școlar 2017-
2018 
 
 Pentru îmbunătăţirea serviciilor educaţionale oferite de către CNPR, în anul şcolar 2017-2018 
se vor realiza următoarele activităţi specifice şi se vor întreprinde următoarele seturi de măsuri: 
 
DOMENIUL A: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

 
a) Structurile instituţionale, administrative şi manageriale 
În ceea ce priveşte structurile instituţionale, administrative şi manageriale se vor avea în vedere 

următoarele tipuri de măsuri: 
1. Se va urmări ca documentele proiective (proiectul de dezvoltare instituţională, planul 

de aplicare), politicile, procedurile şi activităţile, să fie adaptate cerinţelor interne şi externe şi 
să asigure calitatea şi consecvenţa programelor de învăţare. 

2. Obiectivele strategice, ţintele şi valorile sale să fie înţelese pe deplin de toţi membrii 
personalului şi de toţi factorii interesaţi. 

3. În cadrul organizaţiei să existe o comunicare eficientă. 
4. Să se dezvolte parteneriate şi colaborări eficiente cu factorii interesanţi, externi. 
5. Informaţiile şi sistemele de înregistrări să fie cât mai exacte, actualizate şi păstrate în 

condiţii de siguranţă şi confidenţialitatea, să poată fi inspectate şi să fie revizuite în mod 
regulat. 

6. Organizaţia să ofere elevilor sprijin, un mediu sigur şi sănătos. 
 

b) Baza materială 
1. Se va căuta ca echipamentele, materialele şi spaţiile de specialitate să fie adecvate 

diferitelor discipline de învăţământ şi să îndeplinească standardele curente; 
2. Spaţiile, clădirile şi echipamentele să fie renovate, în bună stare de funcţionare  şi 
accesibile tuturor grupurilor de elevi, să fie semnalate prin indicatoare şi să fie uşor de 
localizat. 
3. Condiţiile şi mediul de lucru să fie gestionate eficace şi să asigure relaţii de lucru 

optime 
 

c) Resurse umane 
În ceea ce priveşte managemntul resurselor umane, se va urmări ca: 

1. Resursele să fie gestionate corect, astfel încât să sprijine procesul de învăţare şi 
formarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice  

2. Toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului să fie definite şi înţelese; 
poziţiile de autoritate să fie clar definite şi recunoscute; 

3. Toţi membrii personalului să aibă acces la cunoştinţe utile şi valide privind sarcinile 
şi obiectivele lor; 

4. Toţi membrii personalului să fie angajaţi în conformitate cu legislaţia locală şi 
naţională privind ocuparea forţei de muncă şi egalitatea sarcinilor. 

5. Profesorii să demonstreze că posedă cunoştinţe, competenţă tehnică şi experienţă 
actualizată la un nivel care să asigure predarea, învăţarea şi evaluarea eficace a programelor. 

6. Conflictele şi problemele personale să se rezolve în mod eficace; soluţiile găsite să 
fie satisfăcătoare pentru toate părţile implicate şi să răspundă nevoilor acestora. 
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DOMENIUL B: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 
 

a) Conţinutul programelor de studiu 
 

1. Se vor armoniza conţinutul programelor cu obiectivele strategice şi cu valorile 
organizaţiei; 

2. Programele de studiu vor include criterii şi metode de evaluare predictivă, formativă 
şi sumativă; 

3. Programele de învăţare vor trebui să îndeplinească cerinţe externe şi să fie receptive 
faţă de situaţia la nivel local, regional, naţional şi european; 

4. Programele de învăţare vor sprijini şi vor spori valoarea învăţării practice şi teoretice; 
5. Programele de învăţare vor defini în mod clar traseele de continuare a studiilor. 

 
b) Rezultatele învăţării 

 
1. Evaluarea iniţială va căuta să ofere o imagine cât mai exactă pe baza căreia să se 

poată planifica programe de învăţare adecvate; 
2. Informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele dobândite, inclusiv analiza 

performanţei diferitor grupuri de elevi, vor fi folosite pentru dezvoltarea programelor de 
învăţare;  

3. Obiectivele de învăţare ale programelor vor include criterii şi metode de evaluare 
sumativă care să fie adecvate scopului şi care să fie revizuite în mod regulat; 

 
c) Activitatea financiară 

 
Activitatea financiară se va ameliora prin: 

1. Efectuarea de audituri financiare periodice în conformitate cu cerinţele fiscale şi 
legale; 

2. Dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor se va baza pe un 
management financiar responsabil. 

3. Va urmări să se realizeze o execuţie bugetară cât mai corectă. 
 
DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 

a) Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 
 

Şcoala va trebui să vină în întâmpinarea cerinţelor sociale şi comunitare prin: 
1. Aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională; 
2. Realizarea unui echilibru între cererea şi oferta de educaţie; 
3. Extinderea caracterului democratic a managementului şcolar; 
4. Atragerea familiei în calitate de partener principal al şcolii; 
5. Instituirea de proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;  
6. Realizarea colaborării cu toate categoriile comunitare interesate; 
7. Atragerea tuturor factorilor ce pot contribui la rezolvarea problemelor şcolii; 
8. Revizuirea periodică a ofertei educaţionale şi a procesului de dezvoltare; 
9. Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral; 
10. Satisfacerea unor nevoi comunitare specifice în domeniul educaţiei; 
11. Pregătirea elevilor pe linia dezvoltării personale şi a integrării active în comunitate; 
12. Asumarea unui rol activ în identificarea şi rezolvarea unor probleme ale comunităţii 
13. Pentru a răspunde acestor deziderate, colegiul va trebui să orienteze eforturile sale 

spre elev, care reprezintă centrul de interes al oricărei organizaţii şcolare. 
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b) Rezultate scontate 
 

În urma aplicării măsurilor de ameliorare a calităţii serviciilor educaţionale oferite de către 
şcoală estimăm obţinerea următoarelor rezultate: 

1. Asigurarea în fiecare an şcolar, pentru fiecare cadru didactic din şcoală, a cel puţin 
30 de ore de formare şi perfecţionare, în funcţie de nevoile identificate 

2. Amenajarea şi dotarea specifică a sălilor de clasă, astfel încât, să facă posibilă 
desfăşurarea procesului de învăţământ în laboratoare şi cabinete de specialitate la 
toate disciplinele; 

3. Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, de grup; 
4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii; 
5. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei din perspectiva 

democratizării acestuia, al descentralizării şi al creşterii autonomiei unităţii şcolare 
6. Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active folosind laboratoarele 

de informatică; 
7. Crearea unui climat de muncă pentru a asigura fiecărui elev posibilitatea de a atinge 

performanţa dorită; 
8. Perpetuarea valorilor, tradiţiilor, obiceiurilor specifice zonei Neamţului; 
9. Asigurarea accesului la informaţie pentru toţi elevii; 
10. Asigurarea funcţionalităţii bazei sportive, bibliotecii, laboratoarelor şi cabinetelor; 
11. Stimularea participării elevilor la concursurile şcolare, locale, regionale şi naţionale; 

 
Concluzii 
 

Calitatea este legată de valorile şi aşteptările a trei grupuri principale de utilizatori: participanţii 
la procesul de învăţare, angajatorii şi societatea în general. Accentul cade pe îmbunătăţirea calităţii 
procesului de EFP (Educație și Formare Profesională), pe rezultatele învăţării, orientare profesională, 
sprijin şi evaluare. Se promovează învăţarea pe parcursul întregii vieţi și a angajamentelor de învăţare 
pe parcursul întregii vieţi. Astfel, participanţii la procesul de învăţare şi experienţa de învăţare a 
acestora reprezintă centrul de interes al sectorului EFP. De maximă importanţă sunt nevoile partici-
pantţilor angajați în procesul de învăţare, precum şi cerinţele comunităţii şi ale angajatorilor, exprimate 
într-un mediu mai bine planificat, bazat pe coordonare şi cooperare. 

Proiectele care asigură un învățământ de calitate sunt:  
Proiectul educaţional care implică totalitatea activităților de interes general ce configurează 

orientările esenţiale ale educaţiei: concepţia despre om, idealul educaţional, valorile societăţii. El ţine 
de politica educaţională şi se concretizează în programe de reformă sau de dezvoltare a sistemului 
educaţional ca întreg. 

 
Proiectul curricular, ca acţiune de configurare și anticipare a activităţilor și procesele 

educaţionale concrete privind îndeosebi activitatea educatorilor și a educabi-lilor precum și relaţiile 
între aceştia. 

 
Proiectul instituţional, ca instrument al politicii manageriale a directorului, centrat pe 

schimbare, pe inovarea şi dezvoltarea şcolii în plan structural și funcţional, fiind un instrument de 
coordonare a tuturor activităţilor din şcoală. 

Conceptul de calitate a fost asociat cu un anume nivel sau grad de excelenţǎ , valoare sau merit, 
deci cu valorile explicite şi implicite ale culturii unei comunitǎţi și ale unei naţiuni. Iar pentru Colegiul 
National Petru Rareș, un concept propriu al calitǎţii se fundamentează pe: cultura, tradiţiіle şi valorile 
naţionale, cultura şi valorile pe care dorim sǎ le promovǎm prin politicile şi strategiile dezvoltǎrii 
sociale şi economice durabile. 
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Cap. III. Managementul resurselor 
 
A1. Rețeaua școlară 
 

Oferta educațională a Colegiului Național Petru Rareș este constituită din următoarele 
elemenete: 

• planul de școlarizare; 
• planurile cadru de învățământ; 
• curriculum la decizia școlii (CDȘ); 
• activitățile extracurriculare – reprezintă activități științifice, sportive și 

artistice care se organizează la nivelul unității de învățământ, suplimentar față de 
disciplinele din planurile cadru și din CDȘ-uri; 

• activități extrașcolare – reprezintă activitățile educative, de orientare școlară și 
profesională, culturale, artistice, sportive, recreative, etc. organizate pentru elevii 
Colegiului Național Petru Rareș, de regulă în afara unității școlare și în afara orarului. 

Pornind de la exigențele impuse de societatea cunoașterii, în concordanță cu tradiția și 
rezultatele școlii în timp, dar și cu noul context legislativ, în 2016-2017 s-a constatat: 

 
• distribuţia celor 701 elevi de liceu pe specializări: 
 

Specializare A B C D E F Total 

Matematică-informatică 103 120     223 

Ştiinţe ale naturii   118 119   237 

Ştiinţe sociale     121 120 241 

Total 103 120 118 119 121 120 701 

 
• distribuţia elevilor de liceu în funcţie de specializare şi sex: 
 

Specializare Băieţi Fete Total 

Matematică-informatică 94 129 223 

Ştiinţe ale naturii 56 181 237 

Ştiinţe sociale 75 166 241 

Total 225 476 701 
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• distribuţia elevilor în funcţie de specializare, clasă şi sex: 
 
 

Nivel 
clasă 

Matematică-
informatică 

Ştiinţe ale 
naturii Ştiinţe sociale 

Total 
B F Total B F Total B F Total 

IX 31 23 54 15 41 56 19 37 56 166 

X 22 37 59 16 43 59 21 36 57 175 

XI 23 31 54 15 53 68 21 42 63 185 

XII 18 38 56 10 44 54 14 51 65 179 

Total 94 129 223 56 181 237 75 166 241 701 

 
• elevi pe post didactic: 
 

 

Anul şcolar Elevi Posturi 
didactice Posturi Elevi/post 

didactic Elevi/post 

2016-2017 822 46,45 73,45 17,69 11,19 

 

Pentru școală, ca instituție de cultură, diversitatea culturală reprezintă posibilitatea conturării 

identității în raport cu alte școli. Plecând de la această premisă, în cadrul școlii va fi promovată o ofertă 

curriculară generoasă, adaptată nevoilor și opțiunilor elevilor, în deplină concordanță cu principiile 

unui învățământ modern, axat pe formarea de competențe, într-o atmosferă elevată și flexibilă, bazată 

pe comunicare interculturală și interdisciplinară. 

Oferta educațională a școlii se încadrează în coordonatele curriculare impuse prin politicile 

educaționale naționale. În același timp, prin curriculum la decizia școlii, oferta educațională răspunde 

intereselor și aptitudinilor elevilor, reușind să îmbine în mod armoniso și creativ, competența științifică 

cu cea artistică, să ofere elevilor un orizont complex și cât mai complet de cunoaștere și înțelegeere a 

lumii. 
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Cap. IV. Managementul resurselor umane 
 
Resurse umane, personal (cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic) 
 
A.1. Cadre didactice 
 
 

 PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 

1 prof.  ONICIUC GRIGORUŢĂ Fizică  - DIRECTOR T  I 

2 prof.  JORA IONELA-CLAUDIA Limba engleză- 
DIRECTOR ADJUNCT T  I 

3 prof.  COSTEA MONICA Limba şi literatura 
română T  DR 

4 prof.  IFTIMIE OLIMPIA-
MAGDA 

Limba şi literatura 
română T  DR 

5 prof.  IORDĂCHESCU LUCIAN Limba şi literatura 
română T  DR 

6 prof.  NĂSOI ELENA Limba şi literatura 
română T  I 

7 prof.  PISTOL DANIELA-
LILIANA 

Limba şi literatura 
română T  II 

8 prof.  GILLE IOSIF - FRANCISC Limba engleză T  I 

9 prof.  DIACONESCU ADINA Limba engleză T  I 

10 prof.  RUSU VIORICA Limba engleză T detaşat II 

11 prof.  BOGHIAN IOANA-
CĂTĂLINA Limba franceză T detaşat DEF 

12 prof. GRIGORI MIRELA-
CRISTINA Limba franceză T  DR 

13 prof. MITREA LOREDANA Limba franceză T  I 

14 prof. ANDREI ELENA-IONELA Limba latină S  DEB 

15 orof.CIORĂSCU GHEORGHE Matematică T  I 

16 prof. GEORGESCU LILIANA Matematică T  I 

17 prof. GRIGORIU COSTICĂ Matematică T  I 

18 prof. NEŢA CAMELIA-ELENA Matematică T PO I 

19 prof. SANDOVICI ADRIAN-
VALERICĂ Matematică T  DR 

20 prof. ȚUCULEANU VASILE Matematică S PO I 
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21 prof. VACULIK LIVIA-
ANEMARIE Matematică T  I 

22 prof. BALABAN GEORGETA-
STELIANA Fizică T detaşat I 

23 prof. HARALAMB DOREL Fizică T  I 

24 prof. ILIE AIDA Fizică T  I 

25 prof. NICHITA COSTEL Fizică S  I 

26 prof. SECARĂ CRISTINEL Fizică T  I 

27 prof. IONICĂ FLORICA Chimie T  DR 

28 prof. TĂNASE RODICA Chimie T  I 

29 prof. GORAŞ ANA-CRISTINA Biologie T  I 

30 prof. PAŞCU ANCA-MARIA Biologie T detaşat DEF 

31 prof. VEISS ALOMA-MARIA Biologie T  I 

32 prof. ATUDOSIEI MIHAI Geografie T  I 

33 prof. IACOB ALEXANDRU Geografie T  II 

34 prof. DREXLER DORINA-
LUMINIŢA Istorie T  DR 

35 prof. IACOBAN SONIA Istorie S  I 

36 prof. IRIMIA DAN Istorie S  DEF 

37 prof. MITREA DANIELA-
GABRIELA Istorie T  I 

38 prof. HUŢU-AILOAE SIMONA-
LORICA Socio-umane T PO I 

39 prof. OBREJA LIDIA Socio-umane T  I 

40 prof. OBREJA MIHAI Socio-umane T  I 

41 prof. CÂTIA LENŢA Religie S  DEF 

42 prof. CIUPERCĂ  ROXANA-
MARIA Religie T detaşat II 

43 prof. RUSU MIHAELA Religie T  I 

44 prof. RUSU RALUCA Educaţie plastică T  I 

45 prof. BOTEZ ADRIANA Educaţie muzicală T  I 

46 prof. FORMAN DAN Educaţie fizică T  I 
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47 prof. GRIGORAŞ-POPA 
GHEORGHE Educaţie fizică T  I 

48 prof. SMARANDA 
LĂCRĂMIOARA Educaţie tehnologică T  I 

49 prof. DUNĂRE MIHAELA-
MARILENA Informatică T  I 

50 prof. MAREŞ CARMEN Informatică T  I 

51 prof. OLARU LIVIU-
CONSTANTIN Informatică T  I 

52 prof. VORNICU RAMONA Psiholog T  I 

 
A.2. Personal didactic-auxiliar 
 
 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

1 ALBU-IACOB FLORIN-DANIEL Analist programator 

2 ŢARANU VASILE-ROMEO-
LONARDO Informatician 

3 ARNĂUTU CRISTINA Secretar şef 

4 MAREŞ VALERICA Secretar 

5 VICOL DIANA Administrator financiar 
(Contabil şef) 

6 POPA  ELENA Bibliotecar 

7 BOŢU MARIA Laborant 

8 COVĂTARU  MARCEL-SEBASTIAN Laborant 

9 LUCA  MARIA Administrator de 
patrimoniu 

10 UDILĂ ANIŞOARA Administrator de 
patrimoniu 

 

Secretariat 
 

Serviciului secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi 
alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de directorul unităţii. 
 Activitatea din cadrul serviciului secretariat al Colegiului Naţional „Petru Rareş” – Piatra 
Neamţ, este realizată de două persoane, secretar şef şi secretar ce se subordonează direct conducerii 
unităţii şi care are precizate atribuţii cu caracter permanent pentru efectuarea lucrărilor specifice 
muncii de secretariat. 

Au fost realizate următoarele activităţi: 
• înregistrarea, repartizarea, aranjarea pe dosare şi expedierea unui număr de aproximativ 2000 

documente şi 600 mail-uri; 
• au fost întocmite pontaje pentru salariaţi: personal didactic de predare si didactic auxiliar,   
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• au fost întocmite state de personal lunare, şi  înaintate spre aprobare la I.S.J.-Neamţ. 
• împreună cu serviciul contabilitate a fost întocmită situaţia cu datele informative privind fondul 

de salarii şi numărul de personal . 
• au fost centralizate, completate şi transmise la I.S.J. – Neamţ datele pentru proiectul de 

încadrare personalul didactic. 
• a fost stabilit numărul de posturi pentru anul şcolar 2017-2018.  
• au fost întocmite  adeverinţe pentru elevi. 
• au fost întocmite adeverinţe de salarizare pentru înscrierea la concursul pentru gradaţia de  

merit, concurs de titularizare, inspecţii speciale pentru cadrele didactice metodiste etc.   
• au fost întocmite şi eliberate foi matricole şi adeverinţe de studiu. 
• au fost eliberate diplome pentru liceu și gimnaziu. 
• au fost întocmite duplicate pentru actele de studiu pierdute sau deteriorate.  
• au fost întocmite contracte de muncă pentru personalul venit în unitate. 
• a fost întocmită toată documentația privind organizarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante la nivelul unității. 
• au fost efectuate modificări privind încadrarea, majorarea drepturilor salariale în Registrul de 

evidenţă a salariaţilor (REVISAL) precum și întocmirea deciziilor.  
• au fost completate dosarele personale pentru tot personalul din unitate (copii după deciziile de 

salarizare, de numire în diferite comisii , certificatele care atestă participarea la diferite cursuri 
etc). 

• au fost solicitate situaţiile şcolare pentru elevii transferaţi și veniți în unitate. 
• au fost întocmite decizii de salarizare şi acte adiţionale privind modificările salariale. 
• au fost întocmite  și transmise situaţiile statistice.  
• au fost verificate şi completate registrele matricole. 
• au fost întocmite situațiile lunare privind alocatiile de stat pentru copii. 
• Au fost actualizate datele în programul SIIIR. 

În toată această perioadă au existat relaţii de colaborare cu I.S.J.-Neamţ, Primăria Piatra Neamţ, 
Poliţia, Jandarmeria, unităţi şcolare etc. 

Toată activitatea a fost desfăşurată ţinându-se cont de modificările legislative apărute. 
 

RAPORT 
privind ocuparea posturilor vacante pe perioadă nedeterminată 

 

Urmare a demersurilor făcute de conducerea unității către Inspectoratul Școlar Județean Neamț, 
în luna martie 2017, ISJ Neamț a dat aviz favorabil privind organizarea concursurilor pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a cinci posturi: 1 post informatician, 3 posturi îngrijitor, 1 post  paznic.  

A fost respectată procedura de organizare şi desfăşurare a concursului a respectat prevederile 
H.G. nr. 286/ 2011, modificată cu HG nr.10272014 pentru  aprobarea Regulamentului - cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzătoare 
funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

La nivelul unității au funcționat două comisii de concurs numite prin decizie de către 
conducerea unității.: preşedinte - director, director adjunct, doi membri și secretari comisie. 

Concursul a fost publicat prin afişare la avizierul unității în Monitorul Oficial, portal 
posturi.gov.ro, într-un cotidian de largă circulație.   

Probele de concurs au fost stabilite în perioada 13.04.-10.05.2017 constând în: selecția 
dosarelor, probă scrisă pentru postul de informatician și paznic, proba practică pentru postul îngrijitor 
și proba interviu. 

Pentru postul de informatician au fost înscriși trei candidați, iar în urma susținerii probelor de 
concurs a fost declarat admis candidatul cu punctajul cel mai mare. 

Pentru postul de îngrijitor au  fost înscriși cinci candidați, iar în urma susținerii probelor de 
concurs au fost admiși trei candidați. 
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Pentru postul de paznic au  fost înscriși doi candidați, iar în urma susținerii probelor de concurs 
un candidat a fost eliminat și unul respins. 

După prima etapă  postul de paznic fiind neocupat s-a organizat o a doua etapă de concurs care 
a constat în selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, unde au fost înscriși doi candidați. 

În urma concursului susținut în perioada 22.05-22.06.2017, a fost declarat admis candidatul cu 
punctajul cel mai mare. 

Posturile ocupate au fost cuprinse în fila de normare pentru anul școlar 2016-2017, ca posturi 
vacante, iar în urma ocupării celor cinci posturi a mai rămas un singur post vacant. 

 
A.3. Personal nedidactic 
 

PERSONAL NEDIDACTIC 
1 AILINCĂI DANIELA  MARIANA Îngrijitor 

2 APOSTOAEI CLAUDIA Îngrijitor 

3 APOSTOAIEI NICULINA-
VIORICA 

Îngrijitor 

4 CHITEALĂ ELENA Îngrijitor 

5 IRIMIA LUMINIŢA Îngrijitor 

6 STOIAN  ELENA Îngrijitor 

7 ŞENDREA ŞTEFANA Îngrijitor 

8 ZABRAC LILIANA Îngrijitor 

9 BEŢA  PETRE Muncitor 

10 CASAPU  MARIANA Muncitor 

11 COZMA  GHEORGHE Muncitor 

12 OANCEA  COSTICĂ Muncitor 

13 PAŞCU DOINA Muncitor 

14 TIMARU  NECULAI Muncitor 

15 ŢEPEŞ- BOBESCU  GAVRIL Muncitor 

 
 

Resurse şi management financiar contabil 
 

Printr-o proiectare realistă a bugetului de venituri şi cheltuieli, a planului de investiţii, am reuşit 
să realizăm o parte din obiectivele stabilite prin planul managerial. Alocaţiile bugetare de la Consiliul 
Local ne-au permis să asigurăm plata salariilor, a utilităţilor şi acoperirea cheltuielilor materiale, 
precum şi plata hotărârilor judecătoreşti către personalul care şi-a câştigat drepturile odată cu intrarea 
în vigoarea a Legii 85/2016. Veniturile obţinute prin eforturi proprii s-au ridicat la 111403 lei (banii au 
provenit din închirierea unor spaţii, contribuție DELF, chirii ocazionale, venituri ECDL, parteneriate și 
acorduri de asociere cu Primăria Municipiului Piatra-Neamț și Consiliul Județean Neamț şi 
sponsorizări).  

Din bugetul alocat la cheltuieli materiale, am reușit să achităm toate costurile cu intreținerea și 
funcționarea instituției, am reparat cele 8 băi din corpul B, iar prin efortul personalului nedidactic de 
întreținere am igienizat mai multe săli de clasă, respectiv realizare de lucrări de întreținere (lăcuire 
lambriu, vopsire uși și calorifere) și nu în ultimul rând schimbare parchet (aprox. 500 m2). Menționăm 
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faptul că prin încadrarea în creditele bugetare acordate pentru anul 2017 am reușit să modernizăm o 
parte a bazei materiale a școlii prin achiziționarea de: 

 
 

• Calculatoare I5 și monitoare – 30 buc; 
• Panouri de prezentare pentru cabinetul de istorie; 
• Panou pentru proiectare pentru cabinetul de istorie; 
• Suport metalic pentru hărți pentru cabinetul de geografie; 
• Imprimantă multifuncțională 3 buc (sala de sport, secretariat, informatică); 
• Mobilier pentru cabinetul de biologie (măști chiuvete, birou, dulap didactice); 
• Table magnetice pentru săli de clasă – 4 buc; 
• Blaturi pentru 210 de pupitre; 
• Realizarea unei copertine pe schelet metalic care acoperă scările ce duc la sala de sport; 
• Ignifugarea tavanului amplasat la ieșirea elevilor din corpul A conform standardelor în vigoare; 
• Hidrant pentru curtea interioară; 
• Accesorii pentru stațiea audio; 
• Cărți pentru premierea elevilor; 
• Colectarea și neutralizarea substanțelor periculoase în condițiile legii în cadrul laboratorului de 

chimie; 
• Modernizarea accesului în instituție cu ajutorul cartelelor; 
• Afișaje pentru sălile de clasă și alte spații din incinta școlii. 

 
Tot în intervalul februarie 2017- august 2017 am recepțional două mari lucrări de investiții din 

cadrul proiectului cu finanțare externă Zayed, respectiv recepția lucrării de anvelopare și recuperare 
ape pluviale la grupurile sanitare și lucrările de montare și conectare la circuitul național de energie 
electrică a panourilor fotovoltaice. Tot în această perioadă s-au demarat primele achiziții de utilare a 
unui laborator de tehnologii respectiv achiziționarea unei table inteligente. 

 
În ceea ce privește asocierile și parteneriatele cu Primăria Municipiului Piatra-Neamț și cu 

Consiliul Județean Neamț amintim faptul că am atras fonduri în semestru al II lea în valoare de 68.769 
lei sume alocate pentru diverse activități după cum urmează: 

• Concursul ”Evrika” în cadrul căruia am fost parteneri alături de IȘJ Neamț și de Consiliul 
Județean Neamț – 25.000 lei; 

• Concursul FIRST – 14.000 lei; 
• Concursul ”Hai în viitor!” – 11.500 lei; 
• Congresul de informatică ”InfoKid” – 8.269 lei; 
• Pregătirea lotului lărgit de astronomie – 10.000 lei. 

 
Aceste sume au fost utilizate pentru achiziționare de consumabile (hârtie, tonere, tricouri 

promoționale, pixuri, mape, ecusoane), deplasări, cazare (acolo unde a fost cazul – concurs FIRST), iar 
cea mai mare parte a fost folosită pentru premierea elevilor. 

 
Tot în semestrul al II lea s-au facut demersurile pentru proiectul derulat de catedra de istorie 

”EUROSCOLA” ce va fi finalizat în semestrul I al anului școlar 2017-2018. 
În această perioadă amintim și câteva dintre cele mai importante sponsorizări în bunuri: 
• Calculator I7 în valoare de 6.084 lei în cadrul activității FIRST; 
• Scaune tapițate 120 buc în valoare de 25.920 lei; 
• Imprimantă multifuncțională în valoare de 1.100 lei.  

 
Prin intermediul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț s-a reușit pavarea zonelor de intrare a 

elevilor în școală și a curții de acces la sala de sport. Investiția s-a ridicat la suma de 80.149 lei. 
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Asociaţia părinţilor s-a implicat activ în viaţa şcolii, atât educaţional, cât şi financiar, reuşind 
pe diferite căi, inclusiv prin virarea a 2% din impozitul pe venit, să asigure finanțări pentru proiecte 
școlare din care amintim: trofee olimpici, transport elevi competiţii şcolare şi excursii, consumabile, 
diplome și reviste etc. Valoare încasărilor în semestrul al II lea a fost de 3.995, soldul la 28.02.2017 a 
fost de 4.945, iar cheltuielile au fost de 7.848 lei.  

Costurile standard/elev în 2017 au fost stabilite la nivel naţional, prin HG în limita sumei de 
3740 lei/elev la cheltuieli de personal și a sumei de 426 lei/elev pentru cheltuielile materiale. Conform 
acestei hotărâri, Primăria Municipiului Piatra Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite a 
alocat următorul buget pentru anul 2017: 3.085.500 lei cheltuieli cu salariile, 10.000 lei pentru 
diferențe salariale conform legii 85/2016, 351.450 lei cheltuieli materiale şi 14.080 lei cheltuieli cu 
bursele sociale, iar în semestrul al II lea s-a suplimentat bugetul cu următoarele sume: 220.000 lei 
pentru acoperirea necesarului privind fondul de salarii parțial pentru anul 2017, 212.710 de lei pentru 
cheltuieli materiale, inclusiv deplasarea elevilor și a aprofesorilor la competiții școlare în valoare de 
6.500 lei. 

 
Numeric situaţia  bugetului de stat și a bugetului local se exprimă prin următoarele tabele: 

 
EXECUŢIE BUGETARĂ PENTRU PERIOADA 01.03.2017-31.08.2017 (semenstrul al II lea) 

 
Bugetul local 01.03.2017-31.08.2017   
Cheltuieli de personal LEI 
Cheltuieli cu salariile 1.464.540 
Cheltuieli cu asigurările sociale de stat 190.110 
Cheltuieli cu asigurările de şomaj 6.016 
Cheltuieli fd.risc şi accidente 1.913 
Cheltuieli conc. medicale din CASS 10.228 
Cheltuieli cu asigurări sociale de sănătate 62.566 
Total 1.474.059 
Cheltuieli întreţinere LEI 
Cheltuieli pentru încălzit si enrgie elctrica 43.247 
Cheltuieli pentru  salubritate si apa 8.617 
Cheltuieli cu telefoane şi servicii poştale 6.651 
Cheltuieli achiziţii materiale consumabile 11.170 
Total 69.685 
Cheltuieli materiale şi prestări servicii LEI 
Prest. servicii, igienizare, hirtie, xerox, materiale 
diverse 11.941 
Decontare transport cadre didactice si didactice 
auxiliare 2.439 
Achiziţii obiecte de inventar, mobilier 53.099 
Reparatii 40.975 
Total 108.454 
Burse 4.944 
Total 4.944 
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Bugetul de stat 01.03.2017-31.08.2017 LEI 
Cheltuieli cu plata examenelor  26168 
Cheltuieli cu asigurările sociale de stat 4135 
Cheltuieli cu asigurările de şomaj 120 
Cheltuieli fd.risc şi accidente 42 
Cheltuieli conc. medicale din CASS 0 
Cheltuieli cu asigurări sociale de sănătate 1360 
Cheltuieli deplasări examene 1211 
Cheltuieli decontare abonamente transport 
elevi 37510 

Cheltuieli „BANI DE LICEU“ 3810 
Total 74356 
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Bugetul de venituri proprii 01.03.2017-31.08.2017 LEI 
Cheltuieli cu plata salarii ECDL  9046 
Cheltuieli cu asigurările sociale de stat 1188 
Cheltuieli cu asigurările de şomaj 38 
Cheltuieli fd.risc şi accidente 12 
Cheltuieli conc.medicale din CASS 64 
Cheltuieli cu asigurări sociale de sănătate 391 
Cheltuieli materiale şi prestări servicii LEI 
Prest. servicii, igienizare, hirtie, xerox, materiale 
diverse, taxe ECDL, consumabile competiții din cadrul 
asocierilor și a parteneriatelor 

83166 

Deplasari elevi si cadre didactice la competitii 2967 
Achiziţii obiecte de inventar, mobilier 4085 
Premii elevi  19040 
Total 119997 
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Achiziții/contractări lucrări din bugetul propriu  

 
    NR. 

CRT. 
BUNURI/SERVICII /LUCRĂRI ACHIZIȚIONATE 

DIN BUGETUL PROPRIU CANTITATE VALOARE VALOARE 
TOTALA 

1 REPARAȚII GRUPURI SANITARE CORP NOU 1,00 111311,1 111311,05 
2 IGNIFUGARE TAVAN IEȘIRE ELEVI 1,00 6076,24 6076,24 

3 REALIZARE COPERTINĂ PE SCHELET 
METALIC LA SALA DE SPORT 1,00 8282,4 8282,4 

4 ACHIZITIONARE SI MONTARE PARCHET - 1 200,00 22,5 4500 

5 PRODUSE PENTRU CURĂȚENIE (lac, vopsea, var 
lavabil, amorsă) - 2 1,00 9928 9928 

6 SCHIMBARE BLATURI PUPITRE 210,00 46,52 9769,2 
7 CALCULATOARE LABORATOR 30,00 2449 73470 
8 SUPORT HARȚI 2,00   0 
9 MOBILIER LABORATOR DE BIOLOGIE 1,00 1445,85 1445,85 

10 AFISAJ SALI DE CLASA SI ALTE INCINTE - 3 1,00 2628 2628 
11 SUPORT HARTI 2,00 436,89 873,78 
12 TABLE MAGNETICE 2,00 896,59 1793,18 
13 TABLE MAGNETICE 4,00 986,24 3944,96 
14 IMPRIMANTE 3,00 1175,72 3527,16 
15 IMPRIMANTA 1,00 776,68 776,68 
16 HIDRANT 1,00 1112,65 1112,65 
17 ACCESORII STAȚIE 1,00 2121,93 2121,93 
18 CĂRTI PENTRU PREMIERE 1,00 1702,25 1702,25 
19 ECRAN PROIECTIE 1,00 800 800 

20 NEUTRALIZARE SI COLECTARE SUBSTANTE 
PERICULOASE 1,00 7958,72 7958,72 

21 CAMERE WEB-bacalaureat 35,00 46 1610 
22 SET PANOURI AFUSAJ CAB. ISTORIE 1,00 1690 1690 
23 AVIZIER DIN PAL 1,00 533,12 533,12 
24 MODIFICARE ACCES CU CARD 1,00 3456,06 3456,06 
25 BOILER ELECTRIC 1,00 305 305 
26 MOBILIER SECRETARIAT 1,00 784,21 784,21 
27 PUPITRU SALA FESTIVITATI 1,00 498,61 498,61 
28 MOBILIER 1,00 597,38 597,38 
29 PLACA PAL MELAMINATA 1,00 1499,4 1499,4 
30 RULOURI TEXTILE 4,00 135,07 540,28 
31 GLAFURI ALUMINIU 2,00 267,75 535,5 
32 RULOU TEXTIL 2,69 86,87 233,6803 
33 RULOURI TEXTILE 4,00 113,05 452,2 
34 JALUZELE CAROL 49,07 45,22 2218,9454 
35 MICROSCOP MONOCULAR B20 2,00 618,13 1236,26 
36 RADIATOR CU ULEI ZASS ZR 13 SL 3,00 246,93 740,79 
37 COVOR PERSONALIZAT 1,00 1196,79 1196,79 
38 COMPRESOR AER PANZER 50 L 1,00 518,98 518,98 
39 USA TERMOPAN+GEAM TERMOPAN 1,00 1800 1800 
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40 ECHIPAMENT PERSONAL DE ÎNTREȚINERE 1,00 596,97 596,97 

41 USA DIN MDF PROFILE,ALBA,MODEL PRIMA 
01_1,CU CILINDRU 62 1,00 1312,63 1312,63 

42 MODEM 4 G CONNECT E3372h 3,00 156,67 470,01 
43 TOTAL 264071,61 

 
    

 1 - Parchetul s-a montat în sala D2, lab. Biologie, sala 101, sala 35, sala 40, sala 41, sala 133 

 
2 - S-au vopsit toate ușile din toate sălile de clasă, s-au zugravit 6 săli de clasa, holul de la demisol, s-a 
lăcuit lambriul din clase, s-au vopsit caloriferele din sălile din corpul nou și alte lucrări de întreținere 

 
3 - Numere clasa (94 buc), indicatoare toaleta (16 buc), panouri aluminiu (62 buc), panouri pexiglass 
(3 buc) 

 
    

Sponsorizări în produse/lucrări 

 
 

   NR. 
CRT. BUNURI/SERVICII /LUCRĂRI ACHIZIȚIONATE CANTITATE VALOARE VALOARE 

TOTALA 

1 TELESCOP - ASTRONOMIE 1,00 2199,76 2199,76 
2 IMPRIMANTĂ - CONTABILITATE 1,00 1090 1090 
3 SCAUNE - SALI CLASĂ 120,00 216 25920 
4 ARBUȘTI - CURTE INTERIOARA 10,00 100 1000 

5 MONTARE PAVELE IN SPATIILE CE 
DESERVESC SPAȚIILE COLEGIULUI 

1,00 80149 80149 

6 REABILITARE SALA DE MUZICĂ 1,00 15000 15000 
7 CALCULATOR I7 1,00 6084 6084 
8 ACUMULATOR EXTERN ASUS 1,00 118,99 118,99 
9 CARD DE MEMORIE SANDISK 1,00 545,41 545,41 

10 LAPTOP ACER ASPIRE 1,00 4199,99 4199,99 

11 TELEFON MOBIL SAMSUNG GALAXY J5 DUAL 
SIM,16GB,4G,GOLD9/SM/J510FZDUXEH 1,00 882,56 882,56 

12 TOTAL 137189,71 

 
    

 
    

Achiziții în cadrul proiecftului Zayed 

  
   

NR. 
CRT. BUNURI/SERVICII /LUCRĂRI ACHIZIȚIONATE CANTITATE VALOARE VALOARE 

TOTALA 

1 TABLA MAGNETICĂ 1,00 598 598 
2 LAPTOP 1,00 3799,9 3799,9 
3 VIDEOPROIECTOR 1,00 2599,9 2599,9 

4 LUCRARI DE ANVELOPARE SI RECUPERARE 
APA PLUVIALE 1,00 171078,8 171078,79 

5 ACHIZITIONARE  A 12 PANOURI 
FOTOVOLTAICE 12,00 2518,83 30225,96 

6 RACORDARE IN RETEA A PANOURILOR 
FOTOVOLTAICE 1,00 4900,62 4900,62 

7 TOTAL 213203,17 
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Raport informativ privind comanda, distribuirea şi recuperarea manualelor 
şcolare 2017 

În data de 07.03.2017, în urma verificării stocului existent din gestiune, s-a dispus la procesul 

de  completare a stocului, solicitând către ISJ Neamţ comanda de manuale școlare pentru clasele VI-

XII, astfel: 

Clasa Discipline Elevi Manuale utilizate Comandate Primite 

a VI-a 11 32 352 100 71 
a VII-a 13 33 429 151 137 
a VIII-a 14 28 392 200 160 
a IX-a 15 170 2550 500 390 
a X-a 16 165 2640 500 180 
a XI-a 11 177 1947 640 576 
a XII-a 11 185 2035 700 660 

TOTAL 10345 2791 2174 
Procent comandă primită: 77.89%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa Nr. manuale 
predate 

Nr. manuale 
recuperate Procent 

5 290 289 99.66 
6 349 344 98.57 
7 364 364 100.00 
8 434 434 100.00 

9A 324 323 99.69 
9B 401 394 98.25 
9C 420 420 100.00 
9D 420 417 99.29 
9E 420 420 100.00 
9F 420 418 99.52 

10A 464 464 100.00 
10B 480 478 99.58 
10C 480 477 99.38 
10D 464 464 100.00 
10E 464 464 100.00 
10f 432 432 100.00 
11A 216 216 100.00 
11B 255 255 100.00 
11C 258 256 99.22 
11D 292 291 99.66 
11E 186 186 100.00 
11F 186 184 98.92 
12A 226 226 100.00 
12B 268 268 100.00 
12C 225 225 100.00 
12D 272 270 99.26 
12E 224 220 98.21 
12F 266 266 100.00 
total 9500 9465 99,62% 
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 Pe baza proceselor verbale de predare-primire, la sfârșitul anului şcolar, manualele au fost 

restituite.  O parte au fost restituite conform OM 742/2016 din Statutul elevului,  Secțiunea 5 - Pagube, 

art. 28, alin. 2, -  elevii vinovaţi de pierderea manualelor, le-au înlocuit cu exemplare noi ori au achitat 

contravaloarea manualelelor (Pretul de pe piața liberă). Chitanțele doveditoare ale plăților se află 

atașate la procesele verbale ale claselor respective. 

 

Raport activitate laboranți 
 

 
ACTIVITĂŢI REALIZATE ÎN LABORATOARELE DE CHIMIE, BIOLOGIE, FIZICĂ SI 
ASTRONOMIE 

 
• colaborarea cu profesorii de la disciplinele respective pentru studierea programelor 

calendaristice de predare și întocmirea listelor cu experimentele de efectuat; 
• discutarea prealabilă a experimentelor și pregătirea materialelor cu o zi înainte; 
• participarea la orele de experimente și realizarea frontală sau pe grupe a acestora;  
• pregătirea instructajului și regulilor  SSM și PSI,pentru fiecare laborator în parte și prelucrarea 

lor în fața elevilor; 
• verificarea permanentă a stării recipientelor cu substanțe chimice, ventilarea anexei;  
• păstrarea curățeniei în laboratoare şi  în anexa cu substanțe chimice; 
• verificarea permanentă a stării de funcţionare a aparaturii din dotare şi  asigurarea utilizării 

acesteia în condiţii bune; 
• pregătirea elevilor performeri pentru concursurile și olimpiadele la disciplinele biologie și 

chimie,  prin procurarea de  materiale experimentale. 
 

FOLOSIREA TEHNOLOGIEI INFORMĂRII ȘI COMUNICĂRII (TIC) ÎN ACTIVITATEA 
DESFĂȘURATĂ 

 
• proiectarea și realizarea unor activități de laborator folosind tehnologia informațională 

computerizată: lecții AeL, videoproiector, softuri educaționale; 
• tehnoredactarea diverselor materialelor pentru profesorii de specialitate, necesare desfășurării 

orelor; 
• asigurarea  logisticii necesare organizării activităților  şcolare, concursuri naționale, admitere. 

 
FORMARE ŞI PERFECŢIONARE 

 
• participarea la activităţile comisiilor metodice de „Biologie şi Geografie” și „Fizică şi 

Chimie” 
• participarea la Cercul pedagogic al laboranţilor desfăşurat la Școala Borlești, pentru sem. II. 

 
PUNCTE TARI: 

• colaborarea eficientă şi constructivă cu toate compartimentele de activitate ale instituţiei; 
• performanțele obținute de către elevii noștri la concursurile naționale și internaționale; 
• colaborarea cu diverse instituții și colegi de la alte școli și licee; 
• procurarea de materiale noi pentru laboratoarele de biologie și chimie. 

 
PUNCTE SLABE:  

• lipsa resurselor materiale pentru efectuarea lucrărilor de laborator pe grupe. 
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Resurse umane, elevi 
 
B.1. Situații statistice 
 

Performanța unei organizații depinde în mare parte, de performanța resurselor umane pe care le 
deține, managerii unei astfel de organizații trebuind să-și asume responsabilități specifice în raport cu 
aceste resurse. În acest sens, managementul resurselor umane trebuie să țină cont de: utilizarea optimă 
a potențialului uman existent, investiție în dezvoltarea resurselor umane, estimarea necesarului de 
competențe pentru intervalul următor. 

Managementul resurselor umane dintr-o unitate școlară presupune identificarea caracteristicilor 
beneficiarilor direcți-elevii și a abeneficiarilor indirecți-părinții, pe de o parte, și identificarea 
caracteristicilor cadrelor didactice angajate în instituție, pe de altă parte. 

 

Profilul sociologic și psihopedagogic al populației școlare 

În anul şcolar 2016-2017 au frecventat cursurile liceului şi gimnaziului din cadrul şcolii un total 
de 827 elevi, distribuiţi astfel: 

Nivel Băieţi Fete Total 

Gimnaziu 56 65 121 

Liceu 225 476 701 

Total 281 541 822 

 

Realizând o analiză a populației școlare a Colegiului pornind de la principalii indicatori 
sociologi s-au constatat următoarele: 

Elevii înscriși la Colegiul Național Petru Rareș provin în proporție de 72 % din mediul urban și 
în proporție de 28 % din mediul rural; se constată în ultimii doi ani o 
creștere a numărului de elevi din mediul rural; În învățământul liceal se 
înregistrează un număr mai mare de elevi proveniți din mediul rural cu 
precădere la profilul umanist (55%), în timp ce, în ciclul gimnazial doar 
6% dintre elevi provin din mediul rural; 

Elevii provin, în majoritate, din familii cu un nivel educațional 
ridicat. Astfel 79,5% dintre copii au părinți cu studii universitare și 
postuniversiatre, 19% dintre copii au părinți cu studii liceale și postliceale și doar 1,5% dintre copii 
provin din familii cu nivel educațional scăzut. Nivelul educațional al părinților elevilor din ciclul 
gimnazial este mai ridicat decât al părinților elevilor din mediul liceal, această distribuție corelând cu 
mediul de proveniență al elevilor, în învățământul liceal fiind înscriși mai mulți elevi din mediul rural. 

Analizând structura familiilor de proveniență se constată că în proporție de 86% elevii provin 
din familii nucleare, în proporție de 6% din familii monoparentale, în proporție de 6% din familii 
compuse (prin recăsătorie) și 2% dintre copii se află în alte situații (în grija bunicilor sau a altor 
persoane) 

Profilul psihopedagogic al populației școlare a fost creionat având în vedere următorii 
indicatori: 

• Analiza promovabilității școlare, ca indicator al calității procesului instructiv educativ 
desfășurat în cadrul Colegiului Național Petru Rareș, arată fatul că în perioada 2015-
2016 toți elevii acestei instituții au fost promovați. 

Profil Rural (%) 
Real 27 

Umanist 55 
Gimnaziu 6 

Total 28 
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• Analiza grupării pe medii în perioada 2015-2016 arată că majoritatea elevilor a obținut 
medii generale între 9 și 10, aceste rezultate fiind expresia performanței școlare. 
Procentul elevilor care au obținut medii generale sub 7 este nesemnificativ, ceea ce 
indică un număr foarte mic de eelvi cu dificultăți de adaptare la cerințele școlii. Se 
constată însă o creștere a numărului de medii generale situate între 8 și 9 lucru 
determinat și de o alegere mai puțin fericită a profilului de către elevii nou intrați în 
Colegiu. 

• Performanța școlară este un indicator relevant pentru populația școlară de la Colegiul 
Național Petru Rareș, prin numeroase participări la olimpiade și concursuri 
internaționale, naționale, interjudețene, județene și locale. Din analiza bazei de date cu 
elevii participanți la olimpiade și concursuri reiese o bogată activitate competițională, 
certificând competența cadrelor didactice implicate și potențialul intelectual al elevilor. 
În ultimii ani s-a remarcat o polarizare în jurul a doar câtorva discipline  (Fizică, 
Istorie, Biologie, Astronomie, Socio-umane) și a câtorva profesori a activității de 
performanță. Un alt aspect identificat este faptul că foarte puține cadre didactice nou 
venite au interes și deprinderi pentru activitatea de performanță. 

• Evaluarea stării de disciplină indică manifestarea unie conduite adaptive la mediul 
școlar al majorității elevilor, de conformare la Regulamentul școlar și la valorile culturii 
rareșiste. Există însă și grupuri relativ mici de elevi care încă fumează în diferite locuri 
din perimetrul școlar sau absentează de la ore preferând alte locații din școală dar 
uneori și din afara ei. 

• Se constată un procentaj ridicat al frecvenței la ore, ce variază în funcție de nivelul de 
învățământ (mai ridicat la gimnaziu comparativ cu ciclul liceal). Absenteismul nu 
constituie un fenomen general îngrijorător ci reprezintă o conduită a unui număr 
restrâns de elevi, în special de liceu, care necesită o monitorizare mai atentă din partea 
profesorilor diriginți, o abordarea psihopedagogică adecvată și o analiză mai atentă a 
direcțiunii la eliberarea biletelor de voie. 

• Categoria elevilor înalt abilitați este foarte bine reprezentată la Colegiul Național Petru 
Rareș și poate fi considerată o categorie predispusă la anumite riscuri. Acestea pot fi 
legate de caracteristicile personalității copilului înalt abilitat (dizarmoniile dezvoltării 
psihice – decalajul dintre dezvoltarea cognitivă și cea socio-emoțională, dificultățile 
dezvoltării socio-emoționale, depresia succesului, subrealizarea școlară) dar și de 
condițiile de mediu, relațiile copilului înalt abilitat cu cei din jur. 

• Altă categorie care necesită o atenție sporită din partea cadrelor didactice este cea a 
elevilor cu probleme sociale. Deși numărul lor nu este foarte mare, aceștia pot dezvolta 
o serie de comportamente dezadaptive tocmai prin raportarea la ceilalți colegi cu statut 
socio-economic ridicat, generând o serie de frustrări de ordin financiar, dar și de ordin 
afectiv-emoțional. Acestea pot fi amplificate de un altfactor de risc, separarea de familie, 
în cazul copiilor din mediul rural. 

• Celelalte categorii de elevi vulnerabili (elevii cu probleme afectiv-emoționale, elevii 
agresivi, elevii cu deficit de comunicare-socializare, elevii cu probleme de personalitate, 
elevii cu probleme de adaptare școlară, elevii cu dificultăți de învățare, elevii cu 
absenteism, elevii consumatori de alcool și alte droguri, elevii cu probleme în familie) 
necesită atenție nu prin număr, ci prin prezența lor ca situații speciale. Asistența 
psihopedagogică presupune identificarea factorilor care au declanșat și mențin situația 
problematică și intervenția în echipă în vederea diminuării comportamentelor 
dezadaptive. 
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Cap. V. Dezvoltarea profesională, Cercuri pedagogice 

Cercuri pedagogice – directori 
 

Pe data de 05.05.2017 a avut loc Cercul pedagogic nr. 1 al directorilor, iar coordonator a fost 
dna prof.  Elena Preda – inspector şcolar pe probleme de management, împreuna cu dna prof.  Carmen 
Blaga – inspector de specialitate. Tematica întâlnirii a fost: Proiectarea manageriala în unitățile de 
învățământ din județul Neamț. 

Programul zilei a inclus o activitate interactivă, Proiectul planului de școlarizare,  mediată de 
către dl. Prof.  Grigoruță Oniciuc – director al Colegiului Naţional „Petru Rareş”. Toti participanții 
și-au manifestat punctele de vedere, pornind de la propriile probleme întâmpinate la elaborarea 
planurilor de școlarizare, majoritatea acestora având ca numitor comun – finanțarea per elev și raportul 
dintre învățământul teoretic și cel tehnic. 

Proiectul de dezvoltare instituțională – activitate interactivă, a fost  prezentat de către dna 
prof.  Claudia Jora – director adjunct al Colegiul Naţional „Petru Rareş”; în cadrul acestei teme au 
intervenit pentru discuții și lămuriri  dna prof.  Elena Preda – inspector şcolar de specialitate, în cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean Neamț insistând pe necesitatea stabilirii în cadrul Proiectului de 
Dezvoltare Instituțională a unor ținte strategice realiste și realizabile, astfel încât PDI-ul să devină un 
real instrument de lucru pentru managementul școlar. 

Dna prof. dr. Daniela Neamțu – director al Colegiul Naţional de Informatică, a prezentat în 
cadrul unei activități interactive, un model de Plan managerial anual, insistând pe aceiași idee a 
transformării documentelor manageriale în instrumente eficiente de lucru. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli, planul de dotări şi de investiții, a fost prezentat de către dna 
ec. Diana Vicol – Colegiul Naţional „Petru Rareş”, care a adus lămuriri în legătură cu elaborarea 
bugetului și a operatiunilor ce țin de departamentul financiar – contabil. 

 Planurile speciale care vizează aniversarea unor evenimente importante, pregătirea 
examenelor şi olimpiadelor etc., au fost aduse în discuție de către domnii profesori Cristina Grigori – 
profesor de limba franceza la Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Aloma Veiss – profesor de biologie, 
Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Dorel Haralamb – profesor de fizică, Colegiul Naţional „Petru Rareş” 
și Alexandru Iacob – profesor de geografie la Colegiul Naţional „Petru Rareş”. Aceștia au discutat 
despre modalitățile de pregătire a unor evenimente aniversare, dar și pregătirea elevilor pentru 
performanță cu tot ceea ce implică aceste lucruri, activitate suplimentară, lucrări practice, 
transdisciplinaritate, implicit munca în echipă.  

Următorul punct pe ordinea de lucru a fost prezentarea unui material power point - Actul 
managerial în sistemul de învățământ: roluri, atribuții şi competențe specifice necesare unui 
manager – prezentare realizată de dna prof.  Claudia Jora – director adjunct al Colegiul Naţional 
„Petru Rareş”. Pornind de la definiția generală a managementului, s-a mers mai departe la 
managementul educațional, pe roluri, atribuții și competențe specifice, dna prof. Jora insistând în 
această parte pe o prezentare discriminată a celor două concepte complementare – Leadership vs. 
Management.  

În finalul activității și pornind de la distincția dintre cele 2 forme de context organizațional, dl. 
prof.  Grigoruţă Oniciuc – director al Colegiul Naţional „Petru Rareş” a prezentat, sub forma de 
power point, tema: Nevoia de schimbare, material ce a surescitat interesul tuturor participanților, care 
au regăsit multe dintre aspectele cu care se confruntă zilnic în activitatea pe care o desfășoară fiecare la 
nivelul instituțiilor din care aceștia provin. 

La finalul activității, s-au prezentat concluziile cercului, care a fost apreciat ca activitate 
minuțioasă de formare, și au fost stabilite câteva repere pentru viitoarele activități de cerc pedagogic. 

 

 



Raport privind starea învățământului în C.N.P.R 

 

 

 

Cercuri pedagogice – cadre didactice 
 

Colegiul Național Petru Rareș a găzduit pe data de 19.05.2017, și Cercul profesoral la 
disciplina chimie, iar tematica a fost - Abordarea interdisciplinară a noţiunilor de chimie, facilitarea 
transferului de cunoştinţe achiziţionate între diferite domenii de studiu şi corelarea acestora cu 
aspecte întâlnite în cotidian. 

Participantii prezenți au dezbătut pe tema propusă, argumentele susținute constituind puncte 
extrem de pertinente, de care ar trebui să se țină cont în abordarea procesului de predare-învatare-
evaluare la obiectul chimie.  

Dna prof. Tănase Rodica a susținut un referat - Relaţia teorie - practică în procesul de 
învăţare – urmat de o analiza a aspectelor evidențiate. Ulterior au fost prezentate noutățile editoriale 
de specialitate. Un moment special în desfășurarea activităților de cerc l-a constituit prezentarea 
portretului prof.  Ion Zgarciu - „Trecutul încă viu. O carieră dedicată pasiunii pentru pregătirea 
elevilor performanți”, figura emblematică readusă în memoria participanților de către dna prof.  dr. 
Florica Ionică.  

Colegiul National Petru Rareș a găzduit pe data de 16.05.2017, și Cercul profesoral la 
disciplina limba franceză, iar tematica a fost – Abordarea și înțelegerea globală a documentelor 
sonore. 

Dna prof.  Grigori a prezentat referatul temei, iar dna prof. Mitrea a coordonat o secvență 
didactică în care a ilustrat tematica cercului, dna profesoară propunând spre înțelegere atât documente 
sonore cât și video. Acest moment a fost urmat de o prezentare din partea dnei prof. Boghian a 
materialelor didactice pe care membrii catedrei de limba franceza le utilizează în pregătirea și 
desfășurarea activităților la clasă.  

Au avut intervenții și ceilalți participanți la cercul de limba franceză: dna prof. Alina Baluș de 
la Colegiul National Calistrat Hogaș, împreună cu dna prof. Carmen Corlățean de la Colegiul Național 
de Informatică au diseminat fiecare activitățile desfășurate în cadrul proiectelor Erasmus+, care au 
drept finalitate nu doar aprofundarea utilizării limbii franceze în rândul elevilor de liceu ci și formarea 
profesională a profesorilor incluși și participanți la proiect. 

  

Grade didactice 
Formarea continuă prin activități de catedră / Participarea la programe de formare continuă 
 

Profesori CNPR sunt cunoscuţi și recunoscuţi la nivel național pentru performanţele elevilor pe 
care i-au îndrumat, pentru activitatea lor metodico-știinţifică, de formatori ori de manageri, pentru 
efortul creativ, concretizat în manuale școlare, traduceri, scrieri de specialitate ori beletristice, activism 
pedagogic de excelenţă. Totusi, schimbările produse în societate și prognoza accelerării acestora în 
etapele ce vor urma, impun ca necesară perfecționarea cadrelor didactice, care trebuie să îndeplinească 
funcția de reglare-autoreglare a activității didactice și extra-didactice, de dezvoltare profesională 
profesionalizată, de inovare a practicii școlare într-un anumit spațiu de instruire și situații educative, de 
stimulare a creativității cadrelor didactice și a elevilor, de investigare a activității școlare. Pentru 
aceasta, strategia folosită a urmărit:  
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Formarea iniţială şi continuă 
 obţinerea gradelor didactice ca momente referenţiale ale personalizării evoluţiei în cariera 

didactică şi nu ca etape ale îndeplinirii unor criterii formale de vechime în activitate; 
 asigurarea continuităţii dinamicii profesionale prin parcurgerea unor programe de formare care 

să răspundă atât nevoilor induse de evoluţia sistemului de învăţământ, cât şi conştientizării 
individualizate a nevoilor de evoluţie în carieră. 

 
 desfăşurarea de activităţi de dezvoltare profesională pe arii curriculare/catedre, pe cercuri 

pedagogice; 
 participarea cadrelor didactice la cursuri /programe de formare realizate de diferiţi furnizori de 

programe educaţionale acreditaţi de M.E.N.C.S.; 
 valorificarea competenţelor cadrelor didactice care au urmat cursuri de formare prin exemple 

de bună practică profesională; 
 

Perfecţionarea prin grade didactice 
 
 participarea cadrelor didactice la concursurile pentru obţinerea gradelor didactice, ca reflectare 

a progresului în formare/dezvoltare a competenţelor profesionale – dl prof.  Dan Irimia a 
susținut și promovat examenul pentru obținerea gradului didactic II; 

 stimularea înscrierii pe traiecte postuniversitare de aprofundare a specialităţii; 
 valorificarea concluziilor şi recomandărilor făcute în cadrul inspecţiilor speciale şi în 

specialitate realizate la ore – au susținut lecții demonstrative în cadrul inspecțiilor finale și 
curente pentru obținerea gradelor didactice dl prof.  Dan Irimia și dna prof.  Ioana-Cătălina 
Boghian. 

 

Perfecţionarea periodică 
 
S-a realizat prin participarea cadrelor didactice la programe acreditate de perfecţionare pentru 

acumularea într-o perioadă de 5 ani a 90 de credite profesionale transferabile – dna prof.  Cristina 
Goraș, dna prof.  Loredana Mitrea și dna prof.  Aloma Veiss. 

În concluzie, formarea și perfectionarea cadrului didactic se realizează în dimensiuni organizate 
concentric, pornind de la studiul individual, la forme organizate instituțional la nivel de catedre, de 
comisii, pe specialități înrudite, de consiliu profesoral, cercuri pedagogice, perfecționări periodice, 
masterate, cursuri postuniversitare, precum și prin sistemul definitivării și al gradelor didactice. 

 
Astfel, formarea cadrelor didactice trebuie să constituie o prioritate, nu un scop în sine, ci o 

premise pentru realizarea unei misiuni esențiale: cariera didactică, una reală, orientate și mai ales 
motivantă. 
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Partea  II-a – Curriculum 
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Cap. I. Dimensiunea calitativă 
 

Analiza calității în educație la Aria curriculară Limbă și comunicare 
 
În anul școlar 2016-2017 catedra de Limba și literatura română a desfășurat numeroase 

activități instructiv-educative. Toți membrii catedrei au realizat planificările calendaristice ale materiei 
pentru fiecare clasă la care predau și programele pentru disciplinele opționale propuse. 

Fiecare membru al catedrei s-a implicat pe parcursul anului în diverse activități, după cum 
urmează: 

• Doamna profesor Liliana Pistol:  
a) participarea la Cercul pedagogic al profesorilor de Limba și literatura română la Liceul 

Tehnologic Dimitrie Leonida; 
b) pregătirea elevilor pentru etapa locală a olimpiadei de Limba și literatura română - 8 elevi 

de la clasele IX-XII s-au calificat la etapa județeană; 
c) pregătirea elevilor pentru etapa județeană a olimpiadelor de Lectură ca abilitate de viață, 

respectiv Lingvistică (Popa Andrei, locul III); 
d) participarea în calitate de evaluator la Olimpiada de limba și literatura română, etapa locală 

(17.12.2016); 
e) a însoțit lotul de elevi la Olimpiada internațională de lectură de la București. 

• Domnul profesor Lucian Iordăchescu: 
a) coordonarea elevilor participanți la Concursul național ”Humanitas în licee” în calitate de 

manager de proiect; 
b) coordonarea unei grupe de elevi în cadrul Centrului de excelență; 
c) pregătirea elevilor participanți la Olimpiada națională de lingvistică; calificarea elevei 

Sandovici Ruxandra, clasa a XII-a la etapa națională; 
d) pregătirea elevilor pentru etapa locală a Olimpiadei de limba și literatura română; 
e) coordonare și realizare revista ”Flori de munte”. 

• Doamna profesor Magda Iftimie 
a) a realizat un parteneriat cu biblioteca județeană „G.T. Kirileanu” unde a desfășurat în 

noiembrie 2016 activitatea Studiu de caz – Dimensiunea religioasă a existenței la care au 
participat 60 de elevi de la clasele XIE, XIA, XC; 

b) a coordonat elevii clasei a VIII-a în cadrul Centrului Județean de Excelență (eleva 
Anăstăsoaiei Ana a obținut locul I la etapa județeană a Olimpiadei de Limba și literatura 
română); 

c) a eleborat un articol pentru revista ”Flori de munte”: recenzia lucrării: Marin Preda. 
Dicționar de idei literare de Marin Iancu. 

d) a pregătit elevii pentru Olimpiada de Limba și literatura română și pentru „Lectura ca 
abilitate de viață”, Olimpiada de lingvistică: Eleva Sandovici Smaranda s-a calificat la 
etapa națională. 

• Doamna profesor Monica Costea 
a) conceperea, aplicarea şi evaluarea testelor iniţiale la clasele terminale; 
b) planificarea şi parcurgerea integrală a materiei din programa şcolară şi din programa pentru 

evaluările naţionale și bacalaureat; 
c) conceperea programei şi efectuarea Opţionalului de Analiza textului literar – CDŞ – XII E; 
d) participarea ca profesor corector la Olimpiada de Lectură și Olimpiada de limba română; 
e) selectarea și corectarea de materiale pentru revista școlii; 
f) conceperea structurii Anuarului CNPR și adunarea, selecția materialelor pentru acesta; 
g) îndrumător al elevilor participanţi la concursuri: peste 20 de elevi participanți la 

Olimpiadele de Limba română, Lectură, Lingvistică, cu premii și mențiuni; 
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h) crearea și aplicarea de metode moderne de predare a literaturii - exerciții interdisciplinare 
precum afișe avangardiste - clasa a XII-a E și Proiectul Toamna într-o fotografie, clasele a 
V-a și a IX-a C, concepute cu pentru Ziua Școlii; 

i) activități extra-curriculare cu clasa a V-a: vizită la expoziția Aurul și argintul antic al 
României - Muzeul de Artă, Planetariul Mobil - Muzeul de Istorie, organizarea unui 
concert de colinde; 

j) activități de voluntariat împreună cu clasa a V-a (cu asociația ”Prieten credincios”). 
• Doamna profesor Elena Năsoi 

a) a coordonat în calitate de șef de catedră realizarea încadrării la Limba și literatura română 
precum și realizarea propunerilor de discipline opționale în cadrul catedrei; 

b) a îndrumat pregătirea elevilor la Olimpiada Lectura ca abilitate de viață, Olimpiada de 
Limba și literatura română și la Olimpiada de lingvistică (elevul Manole Daniel de la clasa 
a IX-a B s-a calificat la etapa națională, elevul Oancea Cristian de la clasa a VI-a a obținut 
locul II); 

c) a participat în calitate de profesor corector la Olimpiada de lingvistică, etapa județeană, la 
Olimpiada de limba și literatura română, etapa locală precum și ca membru în comisia 
județeană a etapei județene a OLR. 

d) a însoțit lotul de elevi  din județul Neamț la Olimpiada națională de lingvistică de la 
București. 

e) a participat la coordonarea elevilor de clasa a VII-a de le Centrul Județean de Excelență, 
f) realizarea programelor pentru cursurile opționale: Gramatica limbii române–XID, Analiza 

textului literar- XIB, XID). 
 
Rezultate concursuri și olimpiade 
 

La Olimpiada de Limba și literatura română (cea care are o veche tradiție în domeniu) ”am 
pornit la drum” cu 66 de elevi (clasele V-XII) ce au participat la etapa locală (imaginați-vă cum a 
arătat concurența dacă fiecare școală a fost reprezentată  fie și de jumătate din acest număr de elevi). 
La această etapă, 53 dintre participanți au obținut cele 100 (și peste) puncte (din 120) necesare 
calificării la etapa județeană. La aceasta, 36 de elevi au obținut, din nou, peste 100 de puncte iar patru 
dintre ei, adică întregul lot al județului pentru liceu, au reprezentat Neamțul la etapa națională de la 
Alba Iulia (25-29 aprilie 2017). Drumul a continuat cu participarea extraordinară a elevilor Nicorescu 
Bogdan(clasa a IX-a), Florea Letiția (clasa a X-a), Verșanu Teofana (clasa a XI-a) și Andrei Ioana 
(clasa a XII-a) la această etapă unde Bogdan a obținut locul II, calificându-se la etapa internațională ce 
va avea loc în luna septembrie.  

Alte două olimpiade, mai noi dar la fel de interesante, au avut un număr mai mic de participanți 
deoarece regulamentul impune câte doi elevi pentru fiecare nivel, așadar câte opt elevi de la fiecare 
școală. Caracterul inedit al Olimpiadei de lingvistică și înrudirea acesteia cu matematica i-a ispitit fără 
îndoială pe elevii de la profilul real și pe cei de gimnaziu. Rezultatul a fost că trei dintre ei au 
reprezentat județul la etapa națională: Sandovici Maria (clasa a VIII-a), Manole Daniel (Clasa a IX-a), 
Sandovici Ruxanda (clasa a XII-a). 

Și seria succeselor contiunuă, de data aceasta într-un alt registru. Elevii de la clasa a XI-a C au 
obținut locul II la ”Festivalul național de scurtmetraj pentru liceeni – Filmmic”, ediția X (Elena 
Dumitru, Alin Ciuchi, Maria Mutu, Ana Popârda, Laurian Marin). 

Și, cu siguranță, nu se încheie, deoarece alți șapte elevi s-au calificat la etapa națională a 
concursului de creație literară ”Tinere condeie” la care liceul nostru a obținut în fiecare an premii 
foarte importante. Cu atât mai valoroase cu cât acest concurs are o vechime și o apreciere de zeci de 
ani care îi certifică valoarea. 

Toți membrii catedrei au participat, în calitate de profesori examinatori, la Examenele naționale 
de la clasa a-VIII-a și a XII-a, atât la simulările din sem. I cât și la examenele de la sfârșitul anului 
școlar. Doamna profesor Elena Năsoi a participat în calitate de profesor evaluator la Evaluarea 
națională de la clasa a VI-a. 
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Analiza calității în educație la Catedra de limbi străine 
 
OBIECTIVE: 

a) parcurgerea materiei în conformitate cu planificările semestriale; 
b) notarea ritmică; 
c) organizarea şi susţinerea unor lecţii de calitate în laboratorul de informatică;  
d) elaborarea documentelor şcolare; 
e) perfecţionarea continuă a cadrelor didactice; 
f) pregătirea elevilor de clasa a XII-a pentru susţinerea examenului de bacalaureat; 
g) organizarea unor activităţi extracurriculare cultural-educative; 
h) îmbogăţirea bazei de material didactic; 
i) iniţierea unor parteneriate în vederea demarării unor proiecte europene; 
j) cooperarea în cadrul unor proiecte europene; 
k) realizarea caracterului aplicativ al învăţării; 
l) organizarea unor activităţi de tabără de limbi străine pentru lunile de vară; 
m) realizarea funcţiei formative a activităţii de predare-învăţare. 

 
Analiza SWOT 

 
Puncte tari: 

a) Participarea elevilor la concursurile şcolare; 
b) Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare; 
c) Lecţii atractive ce utilizează metode active; 
d) Centru cursuri şi examene DELF, Cambridge; 
e) Rezultate bune la examenul de verificare a competenţelor lingvistice la bacalaureat;  
f) Foarte bună dotare cu cărţi şi dicţionare în limbi străine; 
g) Existenţa unor cursuri opţionale de limba germană. 

 
Puncte slabe: 
 

a) Inexistenţa unui laborator de limbi străine 
b) Puţine concursuri pe lista naţională la limbi străine (Olympiades de la francophonie) 
c) Dificultăţi în lucrul la limba franceză cu elevii care au studiat limba germană în 

gimnaziu. 
Oportunităţi: 
 

a) Implicarea în proiecte europene: proiect de înfrăţire între CNPR şi Liceul Saint-Exupéry 
din Franţa 

b) Existenţa unor profesori metodişti de limba franceză şi engleză în liceu 
c) Colaborarea cu Institutul Francez şi British Council. 

 
Ameninţări: 
 

a) Numărul mare de elevi la clasă împiedică uneori procesul de predare şi de evaluare 
a cunoştinţelor.  

 
Limba franceză/limba italiană: Profesorii de limbi străine încurajează învăţarea şi practica 

limbilor moderne prin activităţile desfăşurate în cadrul orei de curs, dar şi prin alte activităţi şi 
proiecte. În primul rând, a fost încurajată participarea elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare: 
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Nr. Concursul Elev Premiu Profesor 

1. Concursul de traduceri 
„Irina Mavrodin”, Focşani Andrei Ioana Menţiune 

specială Cătălina Boghian 

2. Concursul de traduceri 
„Irina Mavrodin”, Focşani Paşparugă Cosmina Menţiune Cristina Grigori 

3. Concursul de traduceri 
„Irina Mavrodin”, Focşani Verşanu Teofana Menţiune 

specială Loredana Mitrea 

4. 
Concursul naţional 

„Protégez la nature!”, 
Craiova 

Mihalcea Adina 
Prună Cristiana (eseu 

ilustrat cu lucrare 
practică) 

Premiu 
special 

Asociaţia 
„Henri 

Coandă” 

Cristina Grigori 
Rusu Raluca 

5. Olimpiada judeţeană de 
limba franceză Andrei Ioana I Cătălina Boghian 

6. Olimpiada judeţeană de 
limba franceză Maciujec David Menţiune Cătălina Boghian 

7. Olimpiada judeţeană de 
limba franceză Alistar Alexandru Menţiune Cătălina Boghian 

8. Olimpiada judeţeană de 
limba franceză Paşparugă Cosmina  Cristina Grigori 

9. 
Concursul „Sois 

l’ambassadeur de ton 
lycée!”, Piatra-Neamţ 

Paşparugă Cosmina 
Ciuchi Alin II Cristina Grigori 

10. 
Concursul „Sois 

l’ambassadeur de ton 
lycée!”, Piatra-Neamţ 

Andreia Luca 
Constantin Mihai 

Dragoş 
I Loredana Mitrea 

Cristina Grigori 

11. 
Concursul „Sois 

l’ambassadeur de ton 
lycée!”, Piatra-Neamţ 

Mihalache Smaranda 
Rotariu Luisa III Loredana Mitrea 

12. 
„La francophonie avant 
toute chose”, Miercurea-

Ciuc 

Gogu-Craiu Agnes 
Ghineţ Adelina 

(desen) 

Premiu 
pentru 

originalitate 
Cătălina Boghian 

13. 
Concurs internaţional de 

creaţie „Calistrat Hogaş” – 
traduceri limba franceză 

Paşparugă Cosmina I Cristina Grigori 

14. 

Concurs internaţional de 
creaţie „Calistrat Hogaş” – 
creaţie literară poezie limba 

franceză 

Paşparugă Cosmina I Cristina Grigori 

15. 

Concurs naţional „La 
francophonie avant toute 
chose” – secţiunea desen 

liceu 

Muşat Ruxandra Menţiune Loredana Mitrea 

16. 

Concurs naţional „La 
francophonie avant toute 
chose” – secţiunea desen 

liceu 

Ghineţ Adelina 
Premiu 
pentru 

originalitate 
Cătălina Boghian 

17. Concurs naţional „La 
francophonie avant toute 

Gogu Craiu Agnes 
Andrada 

Premiu 
pentru Cătălina Boghian 
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chose” – secţiunea desen 
liceu 

originalitate 

18. 
Concurs naţional „La 

francophonie avant toute 
chose” – secţiunea fotografie 

Mihalache Smaranda I Loredana Mitrea 

19. 
Concurs naţional „La 

francophonie avant toute 
chose” – secţiunea eseu 

Paşparugă Cosmina II Cristina Grigori 

20. Olimpiada judeţeană de 
limba italiană Dămian Sara I  

21. Olimpiada naţională de 
limba italiană Dămian Sara I  

 
Au mai participat la alte concursuri: Concursul „Le Petit Renard”: Plăeşu Ioana (desen), 

Rîndaşu Mălina (eseu), profesor îndrumător Cătălina Boghian, MENŢIUNE 
Alte activităţi: Ziua Francofoniei: piese de teatru: „Le Tailleur fou” (elevi: Săvoaia Maria, 

Teacu Iustina, profesor Cătălina Boghian); proiect educativ multicultural „Lumea prin ochi de 
copil”, cu ocazia Zilelor Colegiului, profesori Loredana Mitrea, Cătălina Boghian, Adina Diaconescu; 
voluntariat: Campania Ajută un copil să zâmbească!, organizată în două sesiuni, noiembrie și 
decembrie 2016, profesor Loredana Mitrea; donație de fructe și legume la Centrul Mama și copilul de 
la Turturești, în Săptămâna fructelor și legumelor, profesor Loredana Mitrea.  

Proiect de înfrăţire a liceului cu Liceul Saint-Exupéry din Saint-Raphaël, Franţa: 
deplasarea a 21 de elevi şi a 4 profesori români în Franţa şi vizita a 18 elevi francezi, însoţiţi de 4 
profesori (desfăşurarea de activități comune în interdisciplinaritate: profesori: Loredana Mitrea, 
Cristina Grigori, Cătălina Boghian, Rusu Raluca, Iacoban Sonia). Liceul nostru a primit și vizita 
directorului Liceului Saint-Exupery din Saint-Raphael. În săptămâna 21-28 mai, au avut loc activități 
legate de proiectul de anul acesta al înfrățirii, Origini latine comune, tradiții diferite. Elevii francezi și 
români au descoperit unele din tradițiile noastre (dansuri populare, gastronomie), au vizitat Cetatea 
Neamțului și Casa memorială Ion Creangă de la Humulești, au participat la activități desfășurate în 
colaborare cu Biblioteca Județeană G. T. Kirileanu (prezentarea unor scriitori români de limbă 
franceză) și Centrul Carmen Saeculare (atelier de olărit), la atelier de desen, la Festivalul Dacic, la 
ateliere de astronomie, engleză, biologie. Delegația franceză a fost primită la Primăria Piatra-Neamț și 
la Consiliul Județean Neamț.  

Limba engleză: Profesorii de limba engleză se pot mândri că folosesc în activitatea lor de 
predare la clasă metode moderne care vin în întâmpinarea nevoilor reale de învăţare ale elevilor. 
Astfel, se îmbină armonios cele patru competenţe sau skills - reading, writing, speaking şi listening în 
procesul de predare-învăţare, în ora de engleză avându-şi locul atât teoria, cât mai ales practica limbii 
engleze. 

Ajutaţi şi de faptul că “engleza este pretutindeni” în zilele noastre, elevii reuşesc să îşi 
însuşească temeinic noţiunile de bază, mergând către perfecţionare. Deşi avem în vedere mai ales 
proba de competenţă lingvistică din cadrul examenului de bacalaureat (proba C), tot mai mulţi elevi se 
orientează şi către examenele Cambridge, uneori cu scopul de a-şi continua studiile peste hotare. În 
acest sens, trebuie să reamintim că şcoala noastră este centru de examen şi de pretestare Cambridge, 
colaborând cu succes de multă vreme cu British Council. 

Activităţile sunt diverse, se caută atragerea unor elevi talentaţi către olimpiada sau concursul 
naţional Public Speaking, Shakespeare School Essay Competition şi Mirunette Competition. Acestea 
nu sunt însă singurele oportunităţi pentru elevii creativi şi dornici de afirmare. Aşadar, putem menţiona 
cu mândrie participarea entuziastă la diverse activităţi precum concursul “Fii ambasadorul şcolii tale”, 
sceneta “Five o’clock” şi concursul de dans organizate cu ocazia sărbătoririi zilelor şcolii. 

Prof.  Claudia Jora 
Participarea în perioada 24-28 aprilie 2017 în calitate de evaluator în cadrul Comisiei Centrale 

a Olimpiadei de Limba Engleză, etapa națională, unde s-a organizat și un program de reinstruire a 
evaluatorilor selecționați. 
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Implicarea în toate activităţile propuse de catedră – şedinţe de lucru, cercuri pedagogice, 
corectura la faza locală şi județeană și organizarea fazei județene a Olimpiadei de Limba engleză, nivel 
gimnazial, participare în Comisia Națională a Olimpiadei de Limba Engleză, în calitate de profesor 
evaluator, evaluator la examenul de bacalaureat 2017. 

Coordonator al Parteneriatului cu Departamentul de Examene al British Council Romania 
Colaborare cu Educativa Group, în cadrul programului Edmundo – A World of Education 
Participarea in echipa de organizare a concursului national Hai in viitor! 
Participare la promovarea ofertei educaţionale a şcolii în cadrul Zilei porţilor deschise 
În anul școlar 2016-2017 dna prof.  Claudia Jora a susținut cursuri la gupa de limba engleză din 

cadrul Centrului Județean de excelență. 
 
Premii la Olimpiada judeţeană de limba engleză: 
 

a) Filip-Muraru Amalia – IX B – Premiul I 
b) Stîngu Miruna – X B – Premiul III 
c) Pașparugă Lavinia – XB – Menţiune 
d) Grama Elena-Bianca – XI C– Premiul II 
e) Negruș Ruxandra-Maria – XI C – Mențiune 
f) Prisecaru Roxana – XI B – Mențiune 
g) Blaj Matei-Alexandru – XI B - Mențiune 

 
Participarea la Olimpiada Nationala de Limba Engleza, Ploiesti, 24-28 aprilie 2017 
 

a) Filip-Muraru Amalia ( 95.75 puncte – Mențiune Specială) 
 
Premii la Concursul Național Public Speaking 
Etapa județeană 
 

a) Herdeș Horațiu IX B – Premiul I 
b) Socea Teodor IX B – Premiul I 
c) Mitrea Ovidiu IX B – Premiul I 
d) Buruiană Mihail XII E – Premiul I 
e) Bordei Paula VIII – Mențiune 
f) Filip-Muraru Amalia IX B – Mențiune 
g) Poșchin Ioan IX B – Mențiune 
h) Dascălu Tudor IX B – Mențiune 
i) Roca Ioana X B – Mențiune 
j) Miron Raluca X B – Mențiune 
k) Pașparugă Lavinia X B – Mențiune 
l) Stîngu Miruna X B – Participare 

 
Etapa regională 
 

a) Buruiană Mihail XII E – Premiul I 
b) Pașparugă Lavinia X B – Premiul II 
c) Miron Raluca X B – Premiul III 

 
Semifinala națională  
 

a) Buruiană Mihail XII E – PremiulII 
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Analiza calității în educație la Aria curriculară Om și societate 
 

Comisia Metodică Istorie, Discipline socio-umane, Religie 
În anul școlar 2016-2017, comisia noastră metodică are următoarea componență: 

a) prof.  Dorina-Luminița Drexler-responsabil de comisie; istorie 
b) prof.  Sonia Iacoban-istorie 
c) prof.  Dan Irimia- istorie 
d) prof.  Mitrea Daniela-istorie 
e) prof.  Mihai Obreja-discipline socio-umane 
f) prof.  Lidia Obreja-socio-umane 
g) Huțu Simona-socio-umane; 
h) Mihaela Rusu-Religie ortodoxă 
i) Olariu Petronel-Religie ortodoxă 
j) Câtia Maria-Religie catolică 
k) Ramona Vornicu-consilier școlar (psihologie), revenită în activitate în luna decembrie 2016. 

Activități propuse și realizate: toți membrii comisiei metodice au participat la activitățile de 
perfecționare organizate de ISJ-respectiv consfătuirile didactice din luna septembrie și cercurile 
pedagogice din semestrul I, au realizat planificările calendaristice și le-au prezentat conducerii 
Colegiului în termenul solicitat. 

Profesorii de istorie au organizat, la 25 noiembrie 2016, cu prilejul Zilelor Colegiului, 
Conferința județeană ( devenită tradițională) dedicată Zilei Naționale a României. A conferențiat, în 
Sala de festivități a Colegiului, prof. univ. dr. Bogdan Maleon, directorul Bibliotecii Centrale 
Universitare ”Mihai Eminescu” din Iași. Conferința a marcat și desfășurarea, în premieră, a Cercurilor 
Pedagogice reunite ale profesorilor de istorie din județ, gazde fiind profesorii de istorie din Colegiu. A 
participat, ca invitat, noul director al Complexului Muzeal Județean Neamț, dr. Iulian Ghercă și 
cercetător dr. Mihaela Verzea, o colaboratoare de tradiție și de prestigiu a CNPR. 

Conferința a fost precedată, ca activitate de cerc, de concursul File de istorie locală, ajuns la a 
V-a ediție, dedicat istoriei orașului și colegiului nostru. Au concurat elevii claselor a V-a –a VIII-a, 
locul I fiind obținut de un echipaj format din trei elevi de la clasa a V-a, pregătiți de prof.  Mitrea 
Daniela și susținuți, din sală de o galerie coordonată de diriginta clasei a V-a, prof.  Costea Monica. 
Din juriu au făcut parte prof.  univ. dr. Bogdan Maleon-președinte de onoare, inspector de istorie Elena 
Preda, prof.  Iacoban Sonia și elevi de la clasele a XI-a E și a XI-a F. 

Premiile au fost asigurate de Asociația Alumni, reprezentată de domnul Alexandru Filimon. 
Despre buna colaborare dintre școală și catedra de istorie a vorbit președintele Asociației 

Părinților din CNPR, domnul Remus Lupaș. Asociația Părinților a finanțat și tipărirea a o sută de 
calendare - realizate de elevii CNPR, sub coordonarea prof. Iacoban Sonia și Rusu Raluca- 
reprezentând obiecte aparținând Culturii Cucuteni. Acest calendar a fost realizat și în limba franceză, 
pentru a fi oferit profesorilor și elevilor din Saint Rafael, Franța, în cadrul unui proiect de înfrățire, 
dedicat patrimoniului comun roman. Elevii pregătiți de prof. Iacoban Sonia au avut o intervenție pe 
această temă în cadrul Cercului Pedagogic, iar în vacanța inter-semestrială, mai mulți elevi s-au 
deplasat la Colegiul partener din Franța, coordonați de prof. Iacoban Sonia și de Catedra de Limba 
franceză din CNPR.  Mapele pentru cei peste 100 de participanți la Cercul Pedagogic au fost realizate 
în colaborare cu prof. Oniciuc Grigoruță - grafica și tipărite cu finanțarea prof. Mihai Obreja. 

La începutul manifestărilor, participanții și invitații au fost salutați de prof. Carmen Mareș 
directorul de atunci al CNPR. La intrarea în Colegiu au fost întâmpinați cu pâine și sare de elevi de la 
clasa a X-a E, îmbrăcați în costume populare - Proboteanu Petronela, Ungureanu Alis, Lalău Narcisa, 
Burculeț Raul, Mătase Sandrino.  

Activitatea a fost mediatizată de 1TV Neamț și de ziarul ”Ceahlăul”, iar o televiziune locală din 
Roman a transmis în direct intervenția prof. univ. dr. Maleon. 
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În lunile septembrie - octombrie mai multe clase din CNPR, împreună cu profesorii de istorie 
au vizitat expoziția ”Aurul și argintul României”, găzduită la Muzeul de Artă, intrarea fiind gratuită 
pentru elevi. A fost o expoziție eveniment, cu obiecte care se află în tezaurul Băncii Naționale a 
României. 

Profesorii de istorie au marcat prin activități specifice comemorarea Holocaustului.  
Unirea de la 24 ianuarie a fost serbată prin Hora Unirii, realizată în parteneriat cu Ansamblul 

de dansuri populare ”Floricică de la munte”, din cadrul Centrului Carmen Saeculare. Activitatea a fost 
mediatizată de televiziunile locale. 

O atenție deosebită a fost acordată de profesorii de istorie și socio-umane identificării și 
pregătirii elevilor capabili de performanță. Astfel, atât prof. Drexler, cât și prof. Lidia Obreja și Mihai 
Obreja și Simona Huțu susțin ore în cadrul Centrului de Excelență Județean.  

Au avut loc doar fazele locale ale olimpiadei și s-au înregistrat următoarele rezultate: 15 
calificați la OJ: - 4 la Logică, 4 la Psihologie, 4 la Sociologie, 2 la Filosofie și 1 la Economie.  

La începutul anului școlar au fost aplicate teste inițiale la disciplinele Istorie și socio-umane, 
care au fost analizate, pentru a se stabili modalitățile cele mai adecvate de abordare psiho-pedagogică. 

La sfârșitul semestrului I, conform prevederilor din Statutul Elevilor, prof. Drexler a aplicat 
chestionare de feed-back anonim elevilor de la clasele la care predă, respectând acest drept al elevilor. 

În luna ianuarie a.c. s-a prezentat oferta disciplinelor opționale pentru 2017-2018; procesul-
verbal a fost depus la Direcțiune. 

În semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017 au avut loc simulările examenelor de 
bacalaureat, la clasele a XI-a și a XII-a, olimpiadele județene și naționale, Sesiunea județeană de 
referate și comunicări la istorie pentru elevii de liceu, precum și înscrierea Colegiului nostru la a X-a 
ediție a Concursului Euroscola, organizat de Parlamentul European, în colaborare cu Ministerul 
Educației Naționale. 

Rezultatele de la simularea examenului de bacalaureat au făcut obiectul unei analize detaliate 
în semestrul al II-lea. Ele au prefigurat rezultatele de la examen, cu precizarea că, la clasa a XII-a F au 
fost mai bune decât cele obținute la simulare. Au obținut media 10 la istorie trei eleve de la clasa a 
XII-a E, promovând toți elevii examenul de bacalaureat și două de la clasa a XII-a F (un candidat 
neprezentat, a susținut examenul în sesiunea de toamnă și a obținut 7,77), o medie de 10 la sociologie 
(prof. Obreja Lidia), una la Logică și argumentare. Astfel, la Logică au susținut probă la alegere la 
bacalaureat 39 de elevi, media fiind 8,77; la psihologie - un elev (media 8,60), la Economie-8 elevi, 
media 8,36; la Sociologie-trei elevi-media 9,66. 
Au activat ca metodiști ai ISJ prof. Obreja Mihai și Drexler Dorina-Luminița.  

La Centrul de Excelență au susținut cursuri prof. Drexler (Istorie), prof. Obreja Lidia 
(Sociologie), Obreja Mihai (Economie) și prof. Simona Huțu (Psihologie). 

Rezultatele la olimpiade și concursuri școlare:  
a) La Istorie, locul I la faza județeană a Olimpiadei și locul al IV-lea la faza națională - Ceornoleța 

Casandra Christiana, de la clasa a X-a B. Rezultatul este cu atât mai meritoriu având în vedere 
faptul că eleva este la profilul real și are o singură oră de istorie pe săptămână. Cred că este și 
meritul dirigintelui, profesorul de matematică Constantin Grigoriu, care nu-i dirijează unilateral 
spre matematică și obiecte ale profilului Real, ci le încurajează formarea multidisciplinară, nu 
unidisciplinară. La clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a elevii noștri, pregătiți de prof. 
Drexler, au obținut locul al II-lea la faza județeană.  

b) Un rezultat remarcabil a obținut, la clasa a VIII-a, eleva Bordei Paula Diana, pregătită de prof. 
Dan Irimia, care s-a clasat pe locul I la faza județeană și a participat la faza națională, unde s-a 
clasat pe locul al XII-lea. S-a pus capăt astfel unei absențe îndelungate a unui elev din 
gimnaziul nostru la faza națională a Olimpidei de Istorie (ultima calificare fusese în 2001-
Drexler Irina). 

c) La Sesiunea județeană de referate și comunicări la istorie, desfășurată în luna mai, elevul 
Vanhaeren Sebastien Gerard (din clasa a XII-a B) a obținut locul I, cu o sută de puncte, la 
secțiunea Istorie universală, iar Moldovanu Mara (din clasa a X-a E) a obținut locul al II-lea la 
secțiunea Istoria românilor. Deoarece faza națională a avut loc la Focșani în perioada 
examenelor de admitere la facultăți, Sebastien nu s-a putut prezenta, având examen de 
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admitere, cu o concurență semnificativă, la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol 
Davilla”, unde este student în prezent.  

d) La Olimpiada școlară de discipline socio-umane, trei elevi, pregătiți de prof. Lidia Obreja, au 
obținut locul I la faza județeană a Olimpiadelor de Sociologie, Economie și Psihologie, 
obținând la sociologie locul al IX-lea la faza națională. La faza județeană s-au mai obținut un 
loc II la Sociologie, două premii III la Logică și Filozofie, o mențiune la Psihologie, elevii fiind 
pregătiți de Lidia Obreja, Mihai Obreja și Simona Huțu.  

e) La Concursul Național pe teme de protecția consumatorului Alege! Este dreptul tău la etapa 
județeană, un elev pregătit de prof. Simona Huțu a obținut premiu special. 
Aniversarea a 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România a fost sărbătorită la 27 martie 2017, 

printr-o activitate realizată în parteneriat cu Colegiul Național ”Gh. Asachi” din Piatra-Neamț și 
intitulată: ”Basarabia din școala mea”, la care au participat elevi și cadre didactice din cele două 
colegii, iar din partea ISJ-domnul inspector general adjunct I. Milea. Pentru realizarea acestei 
activități, profesorii de istorie au colaborat cu profesorii de limba română, doamna profesoară Costea 
Monica pregătind o selecție de versuri ale poeților basarabeni, recitate de elevi din clasa a V-a. Elevul 
Radu Ștefan Tigran, de la clasa a XI-a F a prezentat Declarația de Unire a Basarabiei cu România, iar 
întreaga activitate a fost prezentată de elevii Claudiu Ladan și Nikita Mereuță , de la clasa a XI a F. 

Trebuie menționat că o selecție a celor mai reprezentative momente din activitatea profesorilor 
de istorie a fost inclusă în Anuarul Colegiului, a cărui apariție o așteptăm cu viu și legitim interes. 

Conform adresei primite de la ISJ la sfârșitul lunii mai 2017, prin care se comunica organizarea 
celei de-a X-a ediții a Concursului Euroscola, dedicat patrimoniului cultural european, care va fi onorat 
prin declararea anului 2018 a Anului European al Patrimoniului Cultural, prof. Drexler și Iacoban, 
consultându-se cu Direcțiunea și cu elevii, au decis să participe, formând o echipă de 24 de elevi, care 
au promovat Ansamblul Curții Domnești din Piatra-Neamț ca parte a patrimoniului european. Anunțul 
de participare la concurs s-a realizat în cadrul Zilelor Municipiului Piatra-Neamț, printr-o Conferință 
de presă, susținută alături de primarul municipiului, domnul Dragoș Chitic. Consiliul Local Piatra-
Neamț a aprobat parteneriatul cu echipa Colegiului nostru și un sprijin financiar, care a fost vital 
pentru realizarea materialelor de promovare a Ansamblului Curții Domnești. S-au realizat parteneriate 
și cu Complexul Muzeal Județean Neamț, cu Direcția Județeană pentru Cultură Neamț, cu Forumul 
Democrat German - filiala Neamț, cu 1TV Neamț și cu ziarul ”Ceahlăul” și, pe durata întregii vacanțe 
de vară, membrii echipei și profesorii coordonatori au desfășurat activități de documentare și de 
promovare a Curții Domnești, atât prin acțiuni de ghidaj voluntar, cu diverse ocazii, cât și prin 
promovarea la nivelul comunității și a județului, cât și prin realizare unor produse de promovare: 
calendare, cărți poștale, semne de carte, PPT, film de prezentare .Conferința de încheiere a campaniei 
Euroscola a avut loc la 5 octombrie-de Ziua Internațională a Educației, fiind onorați de prezența în 
liceu a primarului Dragoș Chitic, a unor distinși consilieri locali și a partenerilor noștri. O contribuție 
esențială la realizarea parteneriatului cu Primăria Piatra-Neamț și Consiliul Local, precum și în 
atragerea unei sponsorizări necesare desfășurării Conferinței din 5 octombrie a avut-o prof. Mihai 
Obreja, care este și consilier local. Așteptăm, cu interes și cu emoție, rezultatele evaluării, pentru a 
vedea dacă ne calificăm la etapa finală, care va avea loc la Strasbourg, în 2018. 

În privința dotării materiale a Comisiei Metodice, s-a realizat, în sfârșit, în vacanța de vară, 
Cabinetul de Istorie din liceu, prin contribuția financiară a prof. Drexler ( 2500 ron), a Colegiului și a 
Primăriei și a Asociației de părinți de la clasa a X-a F. Astfel, s-au realizat panouri cu tematică istorică 
- în condiții științifice și grafice remarcabile, datorate colaborării cu Muzeul Județean de Istorie, clasa 
a fost dotată cu videoproiector, ecran, table noi, un corp de bibliotecă, un laptop și un calculator, cu 
acces la internet. Asociația părinților a finanțat recondiționarea lambriului de stejar, a achiziționat 
tablourile reprezentând stema țării, steagul național și cel al Uniunii Europene, precum și un adaptor 
necesar conectării calculatorului la videoproiector. S-au creat astfel condiții mai bune evocării, într-un 
cadru adecvat, momentelor semnificative ale istoriei naționale și universale și pregătirii activităților 
din anul școlar 2017-2018 dedicate Centenarului Marii Uniri. 
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Analiza calității în educație la cabinetul de consiliere psihopedagogică 
 

În anul şcolar 2016-2017 am realizat următoarele activităţi, conform obiectivelor propuse în 
planificarea activităţii de asistenţă psihopedagogică şi a evidenţei din Registrul de activități de la 
cabinet. 

Activităţi de examinare psihopedagogică individuală 
Au fost examinaţi şi consiliaţi individual cu ajutorul instrumentelor specifice (teste psihologice, 

chestionare, metoda interviului) 581 de elevi.  
Scopul aplicării acestor tehnici şi instrumente psihologice a fost:  

a) autocunoaşterea (61 elevi) 
b) orientarea şcolară şi profesională (86 elevi) 
c) dezvoltarea abilităţilor sociale şi elaborarea unor strategii de dezvoltare personală (39 elevi) 
d) identificarea nevoilor și așteptărilor elevilor față de școală (395 elevi) 
e) În cadrul studiului „Satisfactia elevilor faţă de şcoală” realizat în CNPR, am aplicat un 

chestionarpe un eşantion de 395 elevi din clasele a X-a, a XI-a, a XII-a, cu scopul de a 
identifica nevoile şi aşteptările beneficiarilor direcţi ai actului educaţional din CNPR. 
Activităţi de consiliere individuală 
În cadrul activităţii de consiliere psihopedagogică individuală în cabinet au fost implicați un 

număr de 86 de elevi, 12 profesori și 8 părinți.  
Consilierea acestora a vizat abilitarea şi sprijinirea elevilor, profesorilor, părinților în 

rezolvarea sau ameliorarea problemelor de natură emoțională, de relaționare elev – părinți, elev - 
profesor, inadaptare la cerințele școlii ș.a. 

Şedinţele de consiliere au abordat cazuri de tulburări emoţionale (stress, depresie, instabilitate 
emoțională ș.a.), dificultăţi de adaptare școlară, dificultăți de învățare, probleme de comunicare sau 
relaționare.  

Activităţi de consiliere colectivă 
Au fost coordonate activităţi de consiliere colectivă cu 23 clase de elevi, în 123 de activități de 

consiliere colectivă la care au participat 621 elevi. 
Temele abordate au fost:   

a) Orientare şcolară şi profesională  
b) Inteligenţe multiple 
c) Stiluri de învăţare/metode şi tehnici de învăţare eficientă  
d) Stiluri de comunicare 
e) Cunoaşterea de sine 
f) Dezvoltarea abilităților sociale 
g) Metode de rezolvare a conflictelor prin comunicare eficientă 
h) Satisfacția elevilor față de școală 
i) Coeziunea grupului de elevi 
j) Informare, prevenire comportamente de risc 

Activităţi de consiliere şi orientare şcolară / profesională 
Au fost desfăşurate activităţi de consiliere colectivă (12) şi individuală (25) privind 

autocunoaşterea cu scop în identificarea intereselor profesionale, a aptitudinilor, a valorilor 
profesionale şi abilităților personale, apoi în întocmirea unui profil profesional și formularea unei 
decizii privind traseul educaţional/profesional. S-au folosit instrumente (teste și chestionare) de 
specialitate actualizate. 
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Analiza calității în educație la Aria curriculară Matematică și științe 
 

Catedra de matematică 
S-au realizat şi s-au respectat planificările calendaristice, fiecare profesor diferenţiind şi 

împărţind temele propuse la nivelul claselor, în funcţie de profilul fiecăreia. 
S-au aplicat testări iniţiale care au fost analizate în clasă, cu părinţii şi în şedinţa de catedră a 

profesorilor de matematică şi s-au propus măsuri concrete printr-un program la nivelul catedrei şi 
detaliat pe fiecare clasă. S-au urmărit: nivelul de pregătire al elevilor, identificarea lacunelor în 
pregătirea matematică, determinarea potenţialului de învăţare, depistarea dificultăţilor de învăţare, 
detectarea cunoştinţelor care permit asimilarea de noi cunoştinţe. 
Toţi membrii catedrei de matematică au participat la toate activităţile comisiei propuse la începutul 
anului şcolar. 
 
Activităţile proiectate la nivelul catedrei de matematică pentru anul şcolar 2016-2017:  
 

Nr. 
crt. Activitatea Forma de 

activitate Data Responsabili 

1 Alegerea responsabilului de catedră şi a 
responsabilităţilor membrilor catedrei 

Şedinţă de 
catedră 

Septembrie 
2016 Vaculik L. 

2 Analiza şi dezbaterea programelor şi 
manualelor şcolare alternative. 

Şedinţă de 
catedră 

Septembrie 
2016 Grigoriu C. 

3 Participare la Consfătuirile profesorilor de 
matematică Consfătuire Septembrie 

2016 Vaculik L. 

4 Realizarea subiectelor pentru testele iniţiale Activitate de 
grup 

Septembrie 
2016 Sandovici A. 

5 Discutarea rezultatelor obţinute la testele 
iniţiale 

Şedinţă de 
catedră 

Octombrie 
2016 Georgescu L. 

6 Organizarea Olimpiadei de matematică 
(faza locală) 

Activitate de 
grup Ianuarie 2017 Vaculik L. 

7 Activităţi organizate cu ocazia zilei liceului Activitate de 
grup 

Noiembrie 
2016 Ciorăscu G. 

8 Cerc pedagogic-semestrul I Activitate de 
grup 

Noiembrie 
2016 Vaculik L. 

9 Organizarea Olimpiadei de matematică 
(faza judeţeană) 

Activitate de 
grup martie 2017 Vaculik L. 

10 
Corectarea şi discutarea lucrărilor de la 
simularea examenului de bacalaureat şi 

evaluare naţională 

Activitate de 
grup Martie 2017 Grigoriu C. 

11 Cerc pedagogic-semestrul II Activitate de 
grup Mai 2017 Georgescu L. 

12 Pregătirea pentru olimpiada naţională Activitate de 
grup Aprilie 2017 Sandovici A. 

13 Organizarea testului de înscriere la clasa 
a V-a 

Activitate de 
grup Iunie 2017 Vaculik L. şi 

Grigoriu C. 
 

Toţi membrii catedrei au pregătit elevi pentru Olimpiada de matematică. 
În semestrul I membrii Comisiei de matematică au organizat faza locală a Olimpiadei de 

matematică şi a concursului „A. Haimovici” realizând subiecte pentru toate clasele de liceu (toţi 
membrii comisiei) şi evaluând lucrările elevilor astfel: la clasa a IX-a – d-l Ciorăscu Gheorghe, la clasa 
a X-a – d-na Vaculik Livia, la clasa a XI-a – d-l Grigoriu Costică, la clasa a XII-a – d-l Sandovici 
Adrian, la concursul A. Haimovici – d-na Georgescu Liliana şi d-l Ţuculeanu Vasile. 
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La faza locală a olimpiadei au participat: la gimnaziu 49 de elevi (11 elevi la clasa a V-a, 17 la 
clasa a VI-a, 14 la clasa a VII-a, 7 la clasa a VIII-a), iar la liceu 18 elevi (Olimpiada de matematică) şi 
15 elevi la concursul „A. Haimovici”.  
 
Olimpiada locală de matematică: 

 
Numele şi prenumele elevului Clasa Profesor Punctaj 

Berea George Alexandru 5 Vaculik Livia Anemarie 28 
Lupaşcu Simon 5 Vaculik Livia Anemarie 26 

Nistor Delia-Maria 5 Vaculik Livia Anemarie 23 
Savin Andrei 5 Vaculik Livia Anemarie 23 

Buculei Ana-Alexandra 5 Vaculik Livia Anemarie 21 
Mîndru Tudor 5 Vaculik Livia Anemarie 19 
Tofan Robert 5 Vaculik Livia Anemarie 16 

Bordei Cristian-Andrei 5 Vaculik Livia Anemarie 15 
Verdeş Ana-Andreea 5 Vaculik Livia Anemarie 13 

Buzdugan Tudor-Ştefan 5 Vaculik Livia Anemarie 11 
Dobrea Sorana 5 Vaculik Livia Anemarie 8,5 

Andronic Darius Dimitrie 6 Sandovici Valerică Adrian 26 
Berea Carmen Elena 6 Sandovici Valerică Adrian 26 

Voicu Mateea-Gabriela 6 Sandovici Valerică Adrian 26 
Andronic Maria 6 Sandovici Valerică Adrian 23 

Apostol Alexandru 6 Sandovici Valerică Adrian 21,5 
Zăgărin Tudor-Ioan 6 Sandovici Valerică Adrian 21,5 

Ciocîrlan Mihnea Andrei 6 Sandovici Valerică Adrian 20 
Căileanu Teodora 6 Sandovici Valerică Adrian 17,5 
Bărbieru Tudor 6 Sandovici Valerică Adrian 16,5 

Bistriceanu Traian 6 Sandovici Valerică Adrian 16 
Lupaşcu Teodor Mihai 6 Sandovici Valerică Adrian 16 
Barticel Emanuel Mihai 6 Sandovici Valerică Adrian 15 

Sturzu-Cosma Smaranda 6 Sandovici Valerică Adrian 12,5 
Nechita Theodor-Marc 6 Sandovici Valerică Adrian 8 
Pepene Emilia Gabriela 6 Sandovici Valerică Adrian 8 

Diaconescu Adrian 6 Sandovici Valerică Adrian 6 
Verdeanu Mircea Matei 6 Sandovici Valerică Adrian 6 

Pascal Flavia 7 Grigoriu Costică 28,00 
Buzdea Matei 7 Grigoriu Costică 27,50 
Humă Ilinca 7 Grigoriu Costică 26,00 

Săvoaia Maria 7 Grigoriu Costică 23,00 
Onică Ştefan 7 Grigoriu Costică 19,00 

Brănuţ Alexandra 7 Grigoriu Costică 18,50 
Constantinescu Antonio 7 Grigoriu Costică 18,00 

Brici Tudor 7 Grigoriu Costică 16,50 
Teacu Iustina 7 Grigoriu Costică 15,00 
Verdeş Maria 7 Grigoriu Costică 14,00 

Creţu Alexandra 7 Grigoriu Costică 13,00 
Chiţu Tudor 7 Grigoriu Costică 11,00 
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Vladislav Noris 7 Grigoriu Costică 11,00 
Maciujec David 7 Grigoriu Costică 5,00 

Munteanu Andreea 8 Sandovici Valerică Adrian 21 
Gavrilescu Ştefana 8 Sandovici Valerică Adrian 16,5 

Cosniceanu Mihai-Cosmin 8 Sandovici Valerică Adrian 12 
Tofan Alessandra Cristina 8 Sandovici Valerică Adrian 8 

Toma Vlad Florin 8 Sandovici Valerică Adrian 7 
Ojică Alexandru-Nicolae 8 Sandovici Valerică Adrian 6 

Tofan Ioana 8 Sandovici Valerică Adrian 3 
Manole Daniel 9 Neţa Camelia Elena 22 
Tanasă Tudor 9 Neţa Camelia Elena 18 

Herdeş Horaţiu 9 Neţa Camelia Elena 14 
Răuţă Alexandra 9 Neţa Camelia Elena 14 
Dascălu Tudor 9 Neţa Camelia Elena 9 

Podbereschi Pavel 9 Neţa Camelia Elena 5 
Socea Teodor 9 Neţa Camelia Elena 3 
Radu Matei 9 Neţa Camelia Elena 2 

Roca Ioana Maria 10 Grigoriu Costică 28 
Spiridon Andra Elena 10 Grigoriu Costică 28 
Drăgan Andra Mălina 10 Sandovici Valerică Adrian 7 

Grigoriu Costin 11 Grigoriu Costică 23 
Leontică Sebastian 11 Grigoriu Costică 23 

Tofan Adrian 11 Grigoriu Costică 23 
Mitrea Andrei 11 Grigoriu Costică 20 
Blanaru Andy 11 Grigoriu Costică 16 

Balan Nicoleta Elena 11 Vaculik Livia-Anemarie 14 
Spiridon Călin 12 Sandovici Valerică Adrian 28 

 
Concursul „A. Haimovici”: 
 

Numele şi prenumele elevului Clasa Profil Profesor Punctaj 

Anegrului Raluca 9 Ştiinţe ale 
naturii Georgescu Liliana 17 

Istrate Iasmina 9 Ştiinţe ale 
naturii Georgescu Liliana 16 

Grigorii Ana Maria 9 Ştiinţe ale 
naturii Neţa Camelia 14 

Radu Dumitriu Gabriela 9 Ştiinţe ale 
naturii Neţa Camelia 14 

Vasiliu Anghel Alexandru 9 Ştiinţe ale 
naturii Georgescu Liliana 14 

Baciu Estera 9 Ştiinţe ale 
naturii Georgescu Liliana 10 

Şodoruc Ariadna 9 Ştiinţe ale 
naturii Neţa Camelia 7 

Iliescu Andreea 10 Ştiinţe ale 
naturii Georgescu Liliana 26 

Toma Emilia 10 Ştiinţe ale 
naturii Georgescu Liliana 25 
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Miclăuş Felix Maximilian 10 Ştiinţe ale 
naturii Georgescu Liliana 21 

Mihăilă Maria 10 Ştiinţe ale 
naturii Georgescu Liliana 5 

Iovu Oana Călina 11 Ştiinţe ale 
naturii Ţuculeanu Vasile 23,5 

Pleşca Ciprian 12 Ştiinţe ale 
naturii 

Ciorăscu 
Gheorghe 25 

Roca Lidia 12 Ştiinţe ale 
naturii Georgescu Liliana 21 

Popescu Antim 12 Ştiinţe ale 
naturii Georgescu Liliana 16 

 
Cercul de matematică din semestrul I a avut loc la Şcoala Slobozia (Roznov). Materialele 

pentru cerc au fost realizate de d-na Vaculik Livia, iar reprezentantul catedrei de matematică de la C.N. 
Petru Rareş la cerc a fost d-na Georgescu Liliana. 

Cercul de matematică din semestrul II a avut loc la Şcoala Dumbrava Roşie, dar nici unul 
dintre membrii catedrei nu a participat la cerc deoarece au avut ore la şcoală. 

Organizarea olimpiadei de matematică (faza judeţeană) a fost realizată de d-na Vaculik Livia 
(care a fost vicepreşedinte al comisiei de organizare şi membru în comisia de contestaţii) şi de d-na 
Neţa Camelia. D-l Grigoriu Costică a fost secretar şi profesor evaluator al aceleiaşi comisii şi membru 
al comisiei de contestaţii. Ceilalţi membri ai catedrei de matematică au fost profesori evaluatori. La 
OJM au participat 49 elevi, 35 la gimnaziu şi 14 la liceu. La concursul naţional „A. Haimovici” au 
participat 12 elevi de la clasele cu profil Ştiinţe ale naturii. 

La olimpiadele şi concursurile şcolare desfăşurate în anul şcolar 2016-17 elevii colegiului Petru 
Rareş au obţinut următoarele rezultate: 

 
Numele şi prenumele 

elevului Clasa Profesorul Tip 
concurs 

Numele 
concursului Premiu/ loc 

Andronic Darius 
Dimitrie VI Sandovici Adrian OJ 

Olimpiada 
judeţeană de 
matematică 

II 

Andronic Darius 
Dimitrie VI Sandovici Adrian CJ Concurs judeţean 

Mathesis I 

Andronic Maria VI Sandovici Adrian OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

I+ participant 
la ON 

Anegrului Raluca IX Georgescu 
Liliana 

CN faza 
judeţeană 

Concursul Adolf 
Haimovici 

II+ 
participant la 
faza naţională 

Anegrului Raluca IX Georgescu 
Liliana CJ Concurs judeţean 

Mathesis M 

Apetrei Ana Cătălina X Sandovici Adrian CJ Constantin Borş III 

Apostol Alexandru VI Sandovici Adrian OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

M 

Balan Nicoleta XI Vaculik Livia CJ Concurs judeţean 
Mathesis II 

Barticel Emanuel 
Mihai VI Sandovici Adrian OJ 

Olimpiada 
judeţeană de 
matematică 

M 

Bălan Nicoleta XI Vaculik Livia CJ Concurs judeţean 
Mathesis II 
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Berea Carmen Elena VI Sandovici Adrian OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

M 

Berea George 
Alexandru V Vaculik Livia CN LuminaMath II 

Berea George 
Alexandru V Vaculik Livia OJ 

Olimpiada 
judeţeană de 
matematică 

M 

Berea George 
Alexandru V Vaculik Livia CJ Concurs judeţean 

Mathesis M 

Bistriceanu Traian VI Sandovici Adrian CN LuminaMath M 

Blanaru Andy XI Grigoriu Costică OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

M 

Blanaru Andy XI Grigoriu Costică CJ Constantin Borş II 
Buculei Ioana 

Alexandra V Vaculik Livia CN LuminaMath III 

Buzdea Matei VII Grigoriu Costică OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

II 

Buzdea Matei VII Grigoriu Costică CJ Concurs judeţean 
Mathesis I 

Cenuşe Vlad VI Sandovici Adrian CN LuminaMath M 

Filip-Muraru Elena VIII Sandovici Adrian OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

M 

Gavrilescu Ştefana VIII Sandovici Adrian OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

M 

Grigoriu Costin XI Grigoriu Costică OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

I+participant 
la ON 

Grigoriu Costin XI Grigoriu Costică CJ Concurs judeţean 
Mathesis III 

Iliescu Andreea X Georgescu 
Liliana CJ Concurs judeţean 

Mathesis III 

Iliescu Andreea X Georgescu 
Liliana OJ 

Olimpiada 
judeţeană de 
matematică 

M 

Iovu Oana Călina XI Ţuculeanu Vasile CN faza 
judeţeană 

Concursul Adolf 
Haimovici M 

Istrate Iasmina IX Georgescu 
Liliana 

CN faza 
judeţeană 

Concursul Adolf 
Haimovici M 

Leontică Sebastian XI Grigoriu Costică OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

II 

Leontică Sebastian XI Grigoriu Costică CJ Concurs judeţean 
Mathesis M 

Lupaşcu Simon V Vaculik Livia CN LuminaMath II 

Lupaşcu Simon V Vaculik Livia OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

M 

Lupaşcu Simon V Vaculik Livia CJ Concurs judeţean I 
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Mathesis 

Manole Daniel IX Neţa Camelia OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

M 

Manole Daniel IX Neţa Camelia CJ Concurs judeţean 
Mathesis I 

Manole Daniel IX Neţa Camelia CJ Constantin Borş I 
Miclăuş Felix 
Maximilian X Georgescu 

Liliana 
CN faza 

judeţeană 
Concursul Adolf 

Haimovici M 

Miclăuş Felix 
Maximilian X Georgescu 

Liliana CJ Concurs judeţean 
Mathesis M 

Mitrea Andrei XI Grigoriu Costică OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

M 

Munteanu Andreea VIII Sandovici Adrian CJ Concurs judeţean 
Mathesis M 

Oniga Amalia V Vaculik Livia CJ Concurs judeţean 
Mathesis M 

Pantaziu Mihnea V Vaculik Livia CN LuminaMath III 

Pleşca Ciprian XII Ciorăscu 
Gheorghe 

CN faza 
judeţeană 

Concursul Adolf 
Haimovici III 

Pleşca Ciprian XII Ciorăscu 
Gheorghe CJ Concurs judeţean 

Mathesis II 

Popescu Antim XII Georgescu 
Liliana 

CN faza 
judeţeană 

Concursul Adolf 
Haimovici M 

Popescu Antim XII Georgescu 
Liliana CJ Concurs judeţean 

Mathesis III 

Pristavu Ştafan 
Călin V Vaculik Livia CN LuminaMath II 

Răuţă Alexandra IX Neţa Camelia OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

II 

Roca Ioana Maria X Grigoriu Costică OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

I+ participant 
la ON 

Roca Ioana Maria X Grigoriu Costică CJ Concurs judeţean 
Mathesis I 

Roca Ioana Maria X Grigoriu Costică ON 
Olimpiada 

naţională de 
matematică 

medalie bronz 
SSMR 

Roca Lidia XII Georgescu 
Liliana 

CN faza 
judeţeană 

Concursul Adolf 
Haimovici 

II+participant 
la faza 

naţională 

Roca Lidia XII Georgescu 
Liliana CJ Concurs judeţean 

Mathesis II 

Spiridon Andra 
Elena X Grigoriu Costică OJ 

Olimpiada 
judeţeană de 
matematică 

M 

Spiridon Andra 
Elena X Grigoriu Costică CJ Concurs judeţean 

Mathesis I 

Spiridon Călin XII Sandovici Adrian OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

I+ participant 
la ON 
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Spiridon Călin XII Sandovici Adrian CJ Concurs judeţean 
Mathesis I 

Spiridon Călin XII Sandovici Adrian ON 
Olimpiada 

naţională de 
matematică 

M+medalie 
argint SSMR 

Spiridon Călin XII Sandovici Adrian CJ Mathesis I 

Tanasă Tudor IX Neţa Camelia OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

I+participant 
la ON 

Tanasă Tudor IX Neţa Camelia CJ Concurs judeţean 
Mathesis M 

Tanasă Tudor IX Neţa Camelia CJ Constantin Borş II 

Tofan Adrian XI Grigoriu Costică OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

M 

Tofan Adrian XI Grigoriu Costică CJ Concurs judeţean 
Mathesis I 

Tofan Adrian XI Grigoriu Costică CJ Constantin Borş I 

Toma Emilia X Georgescu 
Liliana 

CN faza 
judeţeană 

Concursul Adolf 
Haimovici 

I+participant 
la faza 

naţională 

Toma Emilia X Georgescu 
Liliana CJ Concurs judeţean 

Mathesis I 

Toma Emilia X Georgescu 
Liliana 

CN faza 
naţională 

Concursul Adolf 
Haimovici M 

Vasiliu Anghel 
Alexandru IX Georgescu 

Liliana 
CN faza 

judeţeană 
Concursul Adolf 

Haimovici M 

Verdeş Maria VII Grigoriu Costică OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

M 

Zăgărin Tudor-Ioan VI Sandovici Adrian OJ 
Olimpiada 

judeţeană de 
matematică 

M 

Zăgărin Tudor-Ioan VI Sandovici Adrian CJ Concurs judeţean 
Mathesis M 

Nistor Delia V Vaculik Livia CJ 
MATE-

Olimpiada 
micilor şcolari 

II 

Lupaşcu Simon V Vaculik Livia CJ 
MATE-

Olimpiada 
micilor şcolari 

M 

 
Alte activităţi ale membrilor catedrei: 
Prof.  Georgescu Liliana: 

a) A participat la conferința regională „Educația astăzi” în iulie 2017 organizată de CCD Neamț la 
care am susținut o prezentare privind „Dezvoltarea învățământului pentru elevii capabili de 
performanțe înalte în județul Neamț” 

b) A organizat concursul județean MATHESIS și am realizat parteneriate cu ISJ, CJENT, CNPR, 
CNRV și Liceul Vasile Conta pentru organizarea acestui concurs 

c) A realizat împreună cu alți 3 coordonatori din țară un ghid privind organizarea activităților de 
pregătire la matematică în cadrul centrelor HAI LA OLIMPIADĂ! 

d) A susținut cursuri în cadrul Centrului Județean de Excelență Neamț la matematică 
e) A coordonat 10 grupe de matematică în cadrul centrului HAI LA OLIMPIADĂ! 
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f) A fost membru al Consiliului de administraţie la CNPR  și CJENT  
g) A fost responsabilul comisiei pentru perfecționare și formare continuă 
h) A participat la olimpiada locală și județeană în calitate de profesor evaluator și membru în 

comisia de organizare 
Prof.  Grigoriu Costică: 

a) Membru în Comisia de elaborare a subiectelor și membru în Comisia de evaluare a lucrărilor 
scrise la Concursul Interdisciplinar „Prosoft@NT”, concurs național cu participare 
internațională, desfășurat la C.N. de Informatică. 

b) Membru în Consiliului Consultativ al profesorilor de matematică din jud. Neamț. 
Prof.  Vaculik Livia-Anemarie: 

a) A fost coordonator, evaluator, propunător probleme la clasa a X-a teoretic şi a participat la 
organizarea festivităţii de premiere La concursul Mathesis organizat de CEX si ISJ; 

b) A realizat subiecte pentru clasa a XII-a şi a fost profesor evaluator la Concursul internaţional 
pluridisciplinar PROSOFT@NT; 

c) A fost profesor evaluator la simularea examenului de bacalaureat; 
d) A fost vicepreşedinte şi organizator al olimpiadei de matematică faza judeţeană şi la sesiunea 

de contestaţii; 
e) A fost membru evaluator în comisia concursului de titularizare 2017; 
f) A susținut cursuri în cadrul Centrului Județean de Excelență Neamț la matematică; 
g) A fost membru (prof asistent) la Bacalaureat-proba Competenţe lingvistice; 
h) A fost membru şi profesor responsabil cu monitorizarea audio-video la Evaluarea naţională 

2017; 
i) A fost profesor evaluator la Examenul de Bacalaureat 2017; 
j) A publicat două articole în revista liceului: „O problemă, mai multe soluţii”, „Profesia de cadru 

didactic în Europa: practici, percepţii şi politici”; 
k) A publicat un articol în anuarul liceului „Să învăţăm matematica!?”; 
l) A participat la evenimentul educaţional TomorrowMe, proiect de orientare vocaţională pentru 

liceeni printr-un workshop; 
m) A fost responsabil al comisiei de matematică şi al comisiei pentru notarea ritmică şi de 

planificare a tezelor. 
Prof.  Sandovici Adrian: 

a) A publicat trei cărți la Editura Performantica din Iași: 
• Matematici Competiţionale 
• Matematici Speciale. Culegere de probleme rezolvate 
• Curbe şi Hipersuprafeţe în Spaţii Euclidiene 

b) A publicat patru articole în jurnale cotate ISI  
c) A dezvoltat platforma web www.matematici-speciale.allstudio.ro 

Este referent de specialitate la ZBL Math şi MathSciNet precum şi referent ocazional la peste 
15 jurnale de specialitate cotate ISI. 

 

Analiza calității în educație la comisia metodică Fizică-Chimie 
 

            Activitatea desfăşurată de membrii comisiei metodice fizică-chimie a avut drept obiectiv 
formarea la toţi elevii a unui set specific de competenţe derivate din domeniul de competenţe Ştiinţe şi 
tehnologii. Diferenţa specifică a setului de competenţe dezvoltate prin studiul fizicii şi al chimiei este 
prezentă în principal în cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile pe care trebuie să le dobândească elevii 
şi care a constituit demersul principal al tuturor eforturilor întreprinse de membrii acestei catedre. 

Pentru dezvoltarea acestor competenţe, în cadrul dezbaterilor, în activităţile organizate în 
cadrul catedrei, au fost analizate conţinuturile şi sarcinile de învăţare care să fie în concordanţă cu 
programele şcolare în vigoare, să fie atractive şi accesibile pentru toţi elevii. S-au stabilit strategiile de 

http://www.matematici-speciale.allstudio.ro/
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acţiune, care să permită abordarea conţinuturilor, astfel încât să fie posibilă atât instruirea elevilor cu 
ritm mai lent de învăţare, cât şi susţinerea performanţei şcolare de excepţie. 

Pentru a răspunde acestor cerinţe membrii catedrei au studiat şi aprofundat curriculum şcolar şi 
au studiat întreaga ofertă de manuale. Elaborarea planificărilor calendaristice s-a realizat în acord cu 
metodologia recomandată. Au fost alese strategii didactice optime pentru parcurgerea eficientă şi 
integrală a programelor, făcând accesibilă întreaga informaţie transmisă elevilor, conform nivelului de 
pregătire al acestora, dar şi pentru susţinerea elevilor capabili de performanţe şcolare. Eficienţa 
activităţilor desfăşurate, a strategiilor utilizate a fost dovedită de rezultatele obţinute de elevii noştri cu 
numeroase prilejuri în confruntările locale, regionale, naţionale şi internaţionale. 

Organizarea şi instruirii elevilor a constituit pentru membrii comisiei metodice o prioritate în 
întreaga activitate desfăşurată pe parcursul acestui an şcolar. Au fost selectate acele procedee, tehnici 
şi metode de predare pentru finalizarea şi dezvoltarea personalităţii tinerilor. Un ţel comun al 
membrilor comisiei a fost dezvoltarea aptitudinilor pentru observarea sistemică, dezvoltarea 
deprinderilor practice. Pe parcursul studiului fizicii şi chimiei au fost făcute corelaţii cu domeniile ale 
căror aplicaţii în tehnică şi în viaţa de zi cu zi sunt cel mai frecvent întâlnite. 

În cadrul activităţii comisiei metodice s-au stabilit de comun acord, evaluările iniţiale , strategii 
pentru a se putea recupera elevii cu un ritm mai lent de lucru, cei cu greşeli grave de exprimare 
ştiinţifică, au fost valorificate cele mai eficiente metode ce să asigure progresul şcolar al tuturor 
elevilor. O altă preocupare majoră a membrilor comisiei a fost şi rămâne participarea activă la 
activităţi complementare activităţii de instruire: ei au fost angrenaţi în acţiunile de elaborare a 
subiectelor, de supraveghere a desfăşurării probelor de verificare dar şi de evaluare a cunoştinţelor în 
cadrul diferitelor concursuri şcolare. 

Membrii catedrei, au fost implicaţi în activităţi de autoperfecţionare continuă prin studiu 
individual al documentelor şcolare al revistelor şi cărţilor de specialitate. 

În anul şcolar 2016-2017 Comisia metodică a profesorilor de fizica-chimie şi-a propus: 

Nr. 
crt. 

Obiective 
permanente Mijloace de realizare Termen Observaţii 

1. Perfecţionarea 
activităţii 

profesionale 

- Studierea programelor şcolare pentru clasele VI-XII 
din aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii 

- Studierea şi aprofundarea competenţelor şi 
abilităţilor pe care trebuie să le dobândească elevii 

- Studierea manualelor disponibile pentru fiecare nivel 
de studiu sau clasă 

- Elaborarea planificărilor calendaristice anuale şi 
semestriale pentru toate obiectele de studiu 

- Întocmirea unor teste iniţiale pentru toate clasele 
conform recomandărilor MECŞT 

- Programarea testelor iniţiale la clasele unde sunt 
necesare 

- Realizarea unor programe de recuperare după analiza 
rezultatelor testelor iniţiale 

- Asigurarea accesului la informaţia de specialitate, 
psiho-pedagogică şi metodică 

Sept. Participă 
profesorii 
catedrei  

 

Obiectivele 
propuse au 

fost 
realizate 
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- Analiza eventualelor noutăţi în metodologiile de 
examen 

- Introducerea tehnologiilor didactice moderne în 
activitatea didactică curentă 

- Facilitarea şi favorizarea schimbului de experienţă 
didactică avansată la nivelul colectivului metodic 

- Promovarea cercetării şi a inovaţiei didactice, 
precum şi experienţei didactice 

- Studierea şi aplicarea unor alternative educaţionale 
- Conceperea şi realizarea unor materiale didactice şi 

metodice funcţionale: mape didactice 
- Colaborarea cu alte cadre didactice pentru realizarea 

unei educaţii şi instrucţii interdisciplinare a elevilor 
- Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în viaţa 

şcolii: revista liceului, anuar etc. 

Permanent 

- Studierea şi indicarea unor lucrări de specialitate, 
culegeri de teste şi sinteze pentru examenul de 
bacalaureat 

- Participarea la activităţile de perfecţionare organizate 
la nivelul liceului, I.S.J. şi C.C.D. 

- Fundamentarea procesului instructiv-educativ pe 
cunoaşterea noilor teorii ale învăţării 

2. Îmbunătăţirea 
activitatilor de 

predare-invatare 
a fizicii si chimiei 

- Efectuarea de interasistenţe la nivelul catedrei; 
- Urmărirea realizării obiectivelor stabilite prin 

competenţele generale şi specifice pentru fiecare 
obiect în parte; 

- Parcurgerea materiei conform planificărilor 
calendaristice; 

Săptămânal Obiectivele 
propuse au 

fost 
realizate 

- Aplicarea noilor criterii de evaluare a cunoştinţelor 
elevilor, a notării ritmice şi corecte; 

- Folosirea unui material didactic cât mai variat. 
- Promovarea unor forme noi de evaluare în 

concordanţă cu obiectivele învăţării prin realizarea 
de referate, portofolii, comunicări ştiinţifice; 

- Selectarea elevilor pentru participarea la olimpiadele 
şcolare, realizarea programelor de pregătire 
suplimentară, a unei bibliografii selective; 

- Prevenirea eşecului şcolar prin formarea 
deprinderilor de muncă intelectuală, individuală şi de 
utilizarea unor surse diferite de informare; 

- Antrenarea elevilor în realizarea de materiale 
didactice specifice; 

- Sprijinirea elevilor dotaţi prin activităţi 
complementare şi urmărirea evoluţiei lor; 

- Îmbunătăţirea relaţiei profesor - elev prin abordarea 
unui stil democratic de colaborare şi conlucrare; 

- Selectarea activităţilor extraşcolare şi din afara 
şcolii; 

Permanent 
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1. Rapoarte2 individuale ale membrilor comisiei metodice (elemente specifice) 
a. prof.  Dorel Haralamb 

 şeful comisiei metodice de fizică şi chimie 
 coordonatorul cercului pedagogic nr. 1 al profesorilor de fizică 
 membru în Consiliul consultativ al profesorilor de fizică (ISJ Neamţ) 
 A pregătit elevi în cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ 
 Responsabil Catedra de  fizica-chimie 
 Responsabil Comisia de selectionare anuala a documentelor create pentru anul scolar 

2017-2018 
 Responsabil Comisia intocmire orar 
 Membru Comisia de organizare a concursurilor si olimpiadelor scolare pe discipline 
 Membru Comisia de control managerial intern 
 Membru Comisia paritară 
 Membru Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului scolar 
 Membru Comisia pentru promovarea imaginii liceului 
 Membru Comisia CEAC 
 Elevii au obţinut: 

o 1 Medalie de Argint la Olimpiada Internaţională de Fizică 
o 2 Menţiuni la Olimpiada Naţională de Fizică 
o 2 Menţiuni la Concursul Naţional Evrika 
o 1 Premiu I la Vrânceanu-Procopiu 
o 2 Premii I şi 1 Menţiune la Concursul Naţional PHI 
o 2 Premii I, 1 Premiu II, 3 Premii III, 3 Menţiuni la Olimpiada Judeţeană de 

Fizică 
b. prof.  Grigoruţă Oniciuc 

 Directorul C.N. Petru Rareş 
 A pregătit elevi în cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ 
 Elevii au obţinut la fizică: 

o 1 Mențiune la Vrânceanu-Procopiu 
o 1 Premiu I, 3 Premii II, 5 Premii III, 4 mențiuni la Concursul Naţional PHI 
o 1 Premiu II, 1 Premiu III, 3 mențiuni la Olimpiada Judeţeană de Fizică 

 Astronomie: 
o ONA: Team leader al României la IOA şi IOAA 2017 
o Coordonator al etapelor de selecţie a loturilor României la IOA şi IOAA 
o Mențiune MEN la ONAA 
o Calificare în lotul restrâns al României OIA (Pascal Flavia Cristiana) 

c. prof.  Cristinel Secară 
 inspector şcolar 
 A pregătit elevi în cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ 
 Elevii au obţinut: 

o 1 Premiu II la Olimpiada Naţională de Fizică 
o 2 Premii I, 1 Premiu II, 1 Premiu III, 6 menţiui la Olimpiada Judeţeană de Fizică 

d. prof.  Aida Ilie 
 A pregătit elevi în cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ 
 Responsabil Comisia CEAC 

                                                             
2 Rezultatele la concursuri sunt detaliate în Anexă 
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 Membru Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar 
 Membru Comisia de consiliere/orientare (dirigenţie) şi activităţii extraşcolare – diriginte 

clasa a X-a A  
 Membru Comisia pentru sprijinirea activităţii bibliotecii; 
 Elevii au obţinut: 

o 1 menţiune la Olimpiada Naţională de Fizică 
o 1 Premiu I la Concursul Naţional Evrika 
o 1 Premii I, 2 Premii II, 2 Premii III, 3 Menţiuni la Olimpiada Judeţeană de 

Fizică 
o 1 Premiu I, 1 Premiu III la Concursul Naţional PHI 
o 10 Premii şi Menţiuni la diferite concursuri zonale şi naţionale 

e. prof.  Georgeta Balaban 
 Prezentă în CNPR din sem. II 
 Membru Comisia metodică de fizică şi chimie 
 Membru Comisia pentru curriculum; 
 Membru Comisia pentru notarea ritmica; 
 Membru Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 
 Elevii au onţinut: 

o 1 menţiune la Olimpiada Judeţeană de Fizică 
 

Raport de activitate - Chimie 2016-2017 

 

1. Rezultate Olimpiada si concursuri școlare 
 

Nr. 
crt. 

Nume prenume 
elev Clasa Profesor Olimpiada Școlară Concurs 

CAEN 
Alte 

Concursuri 

1 Filip-Muraru 
Elena VIII Ionică 

Florica 

Olimpiada Județeană - 
premiul II - calificare 

națională 
  

2 Apetroaie Tudor-
Paul X C Ionică 

Florica 

Olimpiada Județeană - 
premiul I - calificare 

națională 
  

3 Pușcașu Marian-
Constantin X C Ionică 

Florica 

Olimpiada Județeană - 
premiul II - calificare 

națională 
  

4 Constantin Mihai-
Dragoș X C Ionică 

Florica 

Olimpiada Județeană - 
premiul special AS 

CHIM 
  

5 Doboș Maria-
Alexandra XI D Ionică 

Florica 
Olimpiada Județeană - 

mențiune I   

6 Pătrățanu Ilinca XI B Tănase 
Rodica 

Olimpiada Județeană - 
mențiune II   
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7 Guțu Ștefan X B Ionică 
Florica 

Olimpiada Județeană - 
participare   

8 Andone Claudia-
Ștefan XC Ionică 

Florica 
Olimpiada Județeană - 

participare   

9 Vasilache Ilinca XI D Tănase 
Rodica 

Olimpiada Județeană - 
participare   

10 Filip-Muraru 
Elena VIII Ionică 

Florica 
Olimpiada Națională - 

mențiune   

11 Apetroaie Tudor-
Paul X C Ionică 

Florica 
Olimpiada Națională - 

mențiune   

12 Filip-Muraru 
Elena VIII Ionică 

Florica   

Concursul 
de Chimie 
„Magda 

Petrovanu” - 
premiul I 

13 Apetroaie Tudor-
Paul X C Ionică 

Florica   

Concursul 
de Chimie 
„Magda 

Petrovanu” - 
premiul I 

14 Doboș Maria-
Alexandra XI D Ionică 

Florica   

Concursul 
de Chimie 
„Magda 

Petrovanu” - 
premiul III 

15 Vasilache Ilinca XI D Tănase 
Rodica   

Concursul 
de Chimie 
„Magda 

Petrovanu” - 
premiul III 

16 Buzdea Matei VII Tănase 
Rodica  

Concursul 
„Raluca 
Rîpan” - 
calificare 
națională 

Concursul 
de Chimie 
„Magda 

Petrovanu” - 
premiul III 

17 Săvoaia Maria VII Tănase 
Rodica   

Concursul 
de Chimie 
„Magda 

Petrovanu” - 
mențiune 

18 Constantin Mihai-
Dragoș X C Tănase 

Rodica   
Concursul 
de Chimie 
„Magda 
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Petrovanu” - 
mențiune 

19 Farcaș Cosmin 
Mircea XI B Tănase 

Rodica   

Concursul 
de Chimie 
„Magda 

Petrovanu” - 
mențiune 

20 Gîrleanu Felix-
Dumitru X D Tănase 

Rodica   

Concursul 
de Chimie 
„Magda 

Petrovanu” - 
mențiune 

21 Pușcașu Marian-
Constantin X C Ionică 

Florica   

Concursul 
de Chimie 
„Magda 

Petrovanu” - 
mențiune 

22 Pătrățanu Ilinca XI B Tănase 
Rodica   

Concursul 
de Chimie 
„Magda 

Petrovanu” - 
mențiune 

23 Munteanu Andreea VIII Ionică 
Florica   

Concursul 
de Chimie 
„Magda 

Petrovanu” - 
mențiune 

24 Ojică Alexandru VIII Ionică 
Florica   

Concursul 
de Chimie 
„Magda 

Petrovanu” - 
mențiune 

25 Filip-Muraru 
Elena VIII Ionică 

Florica  

Științe 
pentru 

Juniori - 
premiul I 

județ - 
calificare 
națională 

 

  

1. Activități Noaptea Cercetătorilor – activitate internațională 
Laboratorul de chimie a avut un stand la care elevii Apetroaie Tudor, Filip Muraru Elena și Iovu Oana 
împreună cu alți colegi au realizat diverse experimente distractive. 
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2. Zilele Colegiului: 
Cu ocazia zilelor Colegiului Național „Petru Rareș” în laboratorul ce chimie s-a desfășurat 

activitatea „Rareșul de ieri, astăzi și mâine” împreună cu elevi de la clasele a VIII-a;   a IX-a și a X-a, 
coordonată de dna prof.  Ionică Florica.  

3. Activități de pregătire a examenului de Bacalaureat 
În timpul semestrului I elevii claselor a XII-a A,B și D au participat la pregătirile pentru examenul de 
Bacalaureat și la o simulare a acestuia, realizată de dna prof.  Ionică Florica. 

În semestrul al II-lea a fost simularea examenului de bacalaureat unde rezultatele au fost bune. 

Rezultate bacalaureat 

Nr. 
crt. Nume și prenume elev Disciplina Media 

1 POPA 
N. CRISTIANA 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 9.81 

2 CIOBANU 
P. TAMARA 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 9.61 

3 
BARJOVANU 
C.V. ELENA-
TEODORA 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 9.6 

4 
BALUS 

D. MIHAELA-
COSMINA 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 9.46 

5 
TODIRASCU 
T. MIRUNA-
TEODORA 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 9.43 

6 GHERGHEL 
D. IOANA 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 9.36 

7 VASILIU C. IOANA CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 9.28 

8 POSCHIN 
D.N. IOANA 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 9.18 

9 ACATRINEI 
M. IOANA-SABINA 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 9.1 

10 CHINDEA 
N. ANDREEA 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 9.08 

11 PANDELEA 
C. MARIA 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 9.08 

12 VODA 
M. ANDREEA 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 8.65 
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13 SERBAN 
C. RALUCA 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 8.55 

14 PASCARIU 
G. GEORGE 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 8.36 

15 
ESANU 

G.D. GEORGE-
TUDOR 

CHIMIE ORGANICA 
TEO NIVEL I/II 8.2 

 

4. Dotarea laboratorului de chimie 
În semestrul I in cadrul laboratorului s-au făcut achiziții de substanțe chimice, sticlărie și materiale de 
laborator, precum și dotarea laboratorului cu un laptop. Aceste achiziții s-au făcut cu banii proveniți de 
la Minister ca urmare a rezultatelor obținute la Olimpiada Internațională „D. Mendeleev”. 

În semestrul II am neutralizat o parte din substanțele expirate din cadrul laboratorului cu ajutorul unei 
firme specializate în domeniu. 

5. Cerc pedagogic: 
S-a desfășurat în semestrul II al anului școlar 2016-2017. 

Tema: 

„Abordarea interdisciplinară a noţiunilor de chimie, facilitarea transferului de cunoştinţe 
achiziţionate între diferite domenii de studiu şi corelarea acestora cu aspecte întâlnite în 
cotidian” 

Cu susținerea și dezbaterea referatului: 

„Relaţia teorie - practică în procesul de învăţare” 

De asemenea a avut loc si un moment de reculegere și amintire a d-lui prof.  Ion Zgârciu: 

„Trecutul încă viu. O carieră dedicată pasiunii pentru pregătirea elevilor performanți – prof.  
Ion Zgârciu” 

6. Centrul județean de Excelență 
 

În anul școlar 2016-2017 dna prof.  Ionică Florica a participat la gupa de chimie organică. 
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Analiza calității în educație la comisia metodică Biologie – Geografie 
 
Nr. 
crt. Denumirea activităţii Realizate Nerealizate 

1. 

Studierea programelor şcolare, selectarea 
manualelor alternative, întocmirea planif., realiz.de 
teste predictive, perfecţionarea  învăţării în clasă, 

studierea lucrărilor nou apărute în domeniul 
biologiei şi geografiei. 

 
da  

2. Participarea la activ.de perfecţionare în cadrul 
cercurilor pedag.şi comisiilor metodice da  

3. 

Întocmirea planificărilor pentru evaluarea 
semestrială şi anuală; parcurgerea materiei de 

bacalaureat şi administra 
rea testelor de simulare şi de pregătire ptr. BAC. 

(rezultate foarte bune la bacalaureat, 
promovabilitate 100%) 

 
da  

4. 

Parcurgerea ritmică a materiei şi folosirea tuturor 
mijloacelor de învăţământ. 

Pregătirea elevilor ptr.olimpadele şcolare şi 
realizarea de lucrări ptr.comunicări 

 
 

da 
 

5. Transmiterea către elevi a unor tematici pentru 
referate, comunicări ştiinţifice şi portofolii. da  

6. Realizarea documentelor necesare pentru proiectele 
educaționale derulate la nivelul catedrei da  

 
2. Activităţi ştiinţifice şi competiţionale ale elevilor 

 
 Biologie 
 Olimpiadă, faza judeţeană, prof.  Veiss Aloma: 4 premii I (Crăciun Radu a IX-a C,  Tărămtuș 
Andrada cls. a X-a C;Ababei Alexandru cls. a XI-a C; Macsim Mihaela a XII-a D), 2 premii II, 3 
premii III, cât şi numeroase menţiuni; prof.  Goraș Ana-Cristina, premiul special Onica Stefan, clasa a 
VII-a. 
 Patru dintre aceşti elevi au participat la Olimpiada Naţională de Biologie, unde eleva Macsim 
Mihaela din cls.a XII-a D a obţinut o premiul special, elevul Crăciun Radu  - premiul special, iar elevii 
Ababei Alexandru cls. a XI-a C  și Tărămtuș Andrada cls. a X-a C a avut o comportare bună, iar eleva 
Voicu Mateea-Gabriela cls a VI-a a obținut premiul special la etapa naționala a concursului „George 
Emil Palade”. 
 Geografie 
 Faza judeţeană: eleva Roban Denisa cls. a XI-a C, a obținut mențiune. 
Concursul Ştiinţele Pământului: Poețelea Rareș, cls. a IX-a B, a obținut premiul III-lea etapa pe județ, 
elevele: Drelciuc Maria cls. a XI-a C locul II la faza judeţeană și calificare națională iar Chiruță Iustina 
locul III la faza judeţeană şi comportare bună la faza la faza naţională. 

Alte concursuri 
„Ziua mondială a apei”- Apa suflet şi natură în colaborare cu SGA Neamț  prof.  Veiss Aloma 
„Hai în viitor”                 prof.  Iacob Al. 
Cerc de inventică        prof.  Iacob Al. 
Eco fotografia Anului    prof.  Veiss Aloma-Maria 
„Coșul cu fructe – coșul cu sănătate” prof.  Veiss Aloma-Maria; prof.  Goraș Cristina 
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3. Activităţi personale ale membrilor catedrei în domeniul educaţional: 

 Toţi membrii catedrei au participat la examenul de bacalaureat în calitate de evaluatori și 
supraveghetori. 

De asemenea, toţi au fost prezenţi în comisii la olimpiade locale sau judeţene.   
Participarea la activităţi de perfecţionare: 

Toţi membrii catedrei au participat la ședințele de catedră și cercurile pedagogice. 
Publicaţii:  

Membrii catedrei au articole în revista și anuarul școlii. 
Prof Veiss Aloma-Maria – revista „Apostolul”. 

4. Respectarea programelor şcolare şi a planificărilor calendaristice: 
Au fost respectate programele şcolare în vigoare atât la biologie, cât şi la geografie sau CDS-uri. 

5. Activităţi extraşcolare 
a) Vizite la Muzeul de Ştiinţe Naturale şi în orizontul geografic local, pentru realizarea unor 

lucrări cu caracter ştiinţific (studierea turismului în comuna Piatra Şoimului). 
b) În săptămâna ”Să ştii mai multe să fii mai bun”: 
c) drumeţii; 
d) concursuri şcolare pe teme de mediu; 
e) susținerea unei prezentări pentru elevii care au vizitat liceul cu ocazia Porților deschise 
f) vizionarea unor piese de teatru, filme și participarea la activități sportive; 
g) concursul „Coșul cu fructe – coșul cu sănătate” 
h) participare la Zilele CNPR 
i) club de inventică 
j) management proiect Zayed, la care au fost finalizate aproximativ 80% din lucrări; a fost 

primită toată finanțarea; 
k) Noaptea Cercetătorilor 
l) EcoȘcoala 
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Analiza calității în educație la Aria curriculară Tehnologii 
 
1. Activităţile proiectate la nivelul catedrei de informatică pentru anul şcolar 2016-2017 

au fost duse la îndeplinire sarcinile din planul de muncă al catedrei de informatică de toţi membrii ei 
 

Nr. 
crt Obiective Mijloace de realizare Termen Responsabili Realizate 

1. 

Activitatea 
de perfecţio-

nare 
 

Studierea programelor şcolare 
pentru clasele de liceu - aria 

curriculară -Tehnologii 1-15 IX 
 

Toţi membrii 
catedrei 

 

Da 
 

Întocmirea de programe pentru 
disciplinele opţionale 
(Informatică VI-VIII) 

M. Dunăre 
L. Smaranda 

C. Mareș 
Stabilirea manualelor care vor fi 

utilizate 1-15 IX Toţi membrii 
catedrei 

Elaborarea planificărilor anuale 
si semestriale pentru fiecare an 

de studiu 
15 IX-15 X 

Toţi membrii 
catedrei Discutarea noilor lucrări de 

specialitate (culegeri de 
probleme) şi folosirea lor la 

clasă. 

Permanent 

2. 

Creşterea 
calităţii 
predării 

informaticii 

Participarea la cercurile peda-
gogice.  

 
 
 

Permanent 
 
 
 
 

Toţi membrii 
catedrei 

Da 
 

Stabilirea corectă a obiectivelor 
de referinţa şi a competentelor 

generale şi specifice pentru 
fiecare temă 

Parcurgerea materiei conform 
planificării realizate 

Evaluarea corectă şi continuă, 
asigurarea ritmicităţii notării 

Folosirea materialului didactic: 
calculatorul 

 
2. Activităţi ştiinţifice şi competiţionale ale elevilor la disciplina INFORMATICĂ 
 
OLIMPIADA DE INFORMATICĂ, etapa județeană 

a) Tărniceru Tudor-Mihai, clasa a X-a C: premiul al II-lea (L. Olaru) 
 
OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, etapa județeană 

a) Popa Andrei premiul III 10A (C. Mareș) 
b) Herdeș Horațiu Mențiune 9B (M. Dunăre) 
c) Vatamanu Bogdan Mențiune 11B (M. Dunăre) 
d) Stoica Radu-Teodor, Mențiune 9E: (L. Olaru) 
e) Băltog Robert, Mențiune 9E: (L. Olaru) 
f) Afloarei Alexandru-Gabriel, Mențiune 11A (L. Olaru) 
g) Pașparugă Lavinia-Alexandra, Mențiune 10B (L. Olaru) 
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OLIMPIADA DE INFORMATICĂ, etapa națională 

a) Tărniceru Tudor-Mihai, clasa a X-a C: medalie de bronz la Etapa Națională a Olimpiadei de 
Informatică; (L. Olaru) 
 
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ”ROMÂNIA PITOREASCĂ” 

a) Grup de 5 elevi de cls a VII-a –Premiul III (M. Dunăre) 
 
CUPA PIETRICICA, CONCURS DE CARTING ŞI EDUCAŢIE RUTIERĂ, secţ. 

Educaţie rutieră-Concurs interjudețean 
a) Teacu Iustina, Golodin Iustin, Constantinescu Antonio, Săvoaia Maria Premiul III (M. 

Dunăre) 
 

3. Activităţi personale ale membrilor catedrei în domeniul educaţional 
a) Am participat la Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT, secțiunea Sesiunea de comunicări 

metodico-științifice "Memorial Vasile Țifui" (C. Mareș) 
b) În zilele de 25-26 mai 2017, la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț, s-a 

desfășurat Congresul de Informatică Aplicată pentru Învățământul Preuniversitar.  
Prin acest concurs încercăm să le oferim şi o altă perspectivă asupra activităţilor pe care le pot 

desfăşura la calculator, activităţi care să fie benefice şi nu dăunătoare. 
Secținile concursului au fost următoarele: 

a) Clasele primare :  
i. matematică distractivă: cu subiecte diferite pentru fiecare clasă. 

b) Gimnaziu: 
i. Editări de texte Word 

ii. Prezentări Power Point 
iii. Grafică 
iv. Montaj film 
v. Pagini web (individual sau echipă) 

c) Liceu: 
i. Editări de texte Word 

ii. Prezentări Power Point 
iii. Grafică 
iv. Montaj film 
v. Pagini web (individual sau echipă) 

Site-ul acestui concurs poate fi accesat la adresa http://infokid.softwareelite.com. 
S-au acordat premiile participanților care au avut cele mai bune prestații la probele de concurs 

și felicitați voluntarii implicați în acest concurs.  
Realizat de profesor Mareș Carmen, președinte concurs. 
Proiectul - FIRST Tech Challenge Romania – coordonator prof.  Olaru Liviu 
Parteneriate educaționale:  

a) Liceul ”Nicolae Iorga” Brăila 
b) C.N. ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți(M. Dunăre) 

4. Respectarea programelor şcolare şi a planificărilor calendaristice 
conţinuturile din programa şcolară au fost parcurse conform planificării şcolare de către toţi membrii 
catedrei 

5. Activităţi extraşcolare 
cursuri și sesiuni în cadrul programului ECDL (M. Dunăre,  C. Mareș) 
gestionarea bazei de date ECDL (M. Dunăre) 

6. Orice alte activităţi (diverse) 
a) Am publicat articole la revista școlii (M. Dunăre, C. Mareș) 
b) Au îndrumat elevii claselor a XII-a în munca de elaborare a proiectelor și lucrărilor de atestat 

profesional la disciplina informatică și am îndeplinit funcția de profesori evaluatori și respectiv 

http://infokid.softwareelite.com/
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secretar de comisie în cadrul comisiei de examen aferente atestatului profesional la disciplina 
informatică (C. Mareș, L. Olaru) 

c) Am fost membrii în comisii la olimpiadele de informatică și TIC (M. Dunăre, C. Mareș, L. 
Olaru) 

d) Am îndrumat elevii de clasa a XII-a pentru pregătirea examenului de bacalaureat (competențe 
digitale și informatică) (M. Dunăre, C. Mareș, L. Olaru) 

e) Am fost evaluatori la proba de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat (M. 
Dunăre, L. Olaru) 

 

Analiza calității în educație la Aria curriculară Educație fizică și sport și Arte 
 

 
În anul școlar 2016-2017, activitatea comisiei s-a desfăşurat în conformitate cu programul de 

activitate propus la începutul anului şcolar. 
Activitatea la nivelul comisiei s-a desfășurat în conformitate cu strategia de dezvoltare a școlii, 

cu studierea programelor școlare și aplicarea lor în condițiile specifice fiecărei clase, prin prezentarea 
programului de activitate al comisiei și asigurarea conținutului științific al lecțiilor și prin analiza 
activităților didactice din anul 2016-2017, evidențierea metodelor care au dus la obținerea unor 
performanțe și rezultate semnificative. 

PUNCTE TARI: 
a) profesorii din comisie au fost la zi cu materia conform planificărilor; 
b) profesorii au avut schiţe de lecţie şi material didactic necesar pentru lecţii; 
c) strategiile didactice au fost în conformitate cu conţinuturile şi resursele disponibile; 
d) toţi profesorii sunt calificaţi; 
e) relaţia profesor-elev a fost bună,profesorii au stimulat creativitatea şi motivarea elevilor 

la lecţii. 
f) participarea la olimpiadele naționale școlare  

PUNCTE SLABE: 
a) lipsa echipamentelor și a materialelor sportive. 

OPORTUNITĂŢI: 
b) folosirea mijloacelor de învățământ; 
c) dezvoltarea creativității, a încrederii în sine și dezvoltarea spiritului de competiție;  
d) atragerea de venituri pentru dotare. 

PREGĂTIRE, EVALUARE:    
a) parcurgerea ritmică a materiei în conformitate cu planificările calendaristice, 
b) pregătirea elevilor în vederea obținerii de rezultate bune la concursurile și olimpiadele 

pe discipline de învățământ, 
c) studierea și aprofundarea noilor programe școlare, cu toate instrucțiunile și normativele 

care reglementează reforma în domeniul activității de educație fizică și sport, educație 
muzicală și educație plastică  

d) cercetarea publicațiilor de specialitate 
e) participarea activă la consfătuirile ISJ Neamț 

 

Nr. 
Crt. Nume Prenume Încadrare (titular,detaşat etc.)  

grad didactic Catedra 

1. Grigoraș  Popa 
Gherghe Grad I Titular Educație fizică 

 

2. Forman Dan Grad I Titular Educaţie fizică 
 

3. Botez Adriana Grad I Titular Educaţie muzicală 
 

4. Rusu Raluca Grad I Titular Educație plastică 
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ACTIVITĂȚI REALIZATE: 

a) Curs transuniversitaria,  Leadership, Managementul clasei de elevi realizate la CCD 
Neamt; 

b) Obținerea statutului de expert în educație;  
c) Organizarea calendarului competitional la nivel de unitate școlară;  
d) Organizarea competitiilor sportive la nivelul disciplinelor: volei, baschet, rugby-tag, 

tenis de masă, sah, badminton,atletism, fotbal în vederea selecției  în  echipele 
reprezentative  ale liceului; 

e) Participare în calitate de profesor asistent la examenul de admitere, bacalaureat, 
competențe lingvistice și digitale; 

f) Participare la Campionatul Național Școlar, desfășurat la Olanesti, jud. Vâlcea cu elevul 
Scripcaru George Daniel; 

g) Participare la ONSS: volei, baschet, rugby-tag, tenis de masă, sah, badminton, atletism, 
fotbal; 

h) Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă și pascale împărțirea de daruri elevilor aflați în  centrele 
de plasament  Ion Creangă și fundația Elena Doamna și Santa Maria;  

Rezultate obținute la concursuri şi olimpiade şcolare: 
a) Etapa municipală 

i. Volei 
1. locul III-băieți  
2. locul II- fete  

 
ii. Baschet 

1. locul II băieți  
2. locul II- fete   

iii. Tenis de masă 
1. locul II 

iv. Badminton 
1. locul II și III 

v. Șah 
1. fete liceu locul  I 
2. Băieți 
1) locul I, II si III 
2) locul I echipe gimnaziu 
3) locul I echipe liceu 

vi. Pentatlon  
1. fete locul I 
2. baieti locul I 

b) Etapa  judeţeană 
i. Baschet 

1. locul II băieți  
2. locul II fete 

ii. Șah 
1. fete  
1) liceu locul  I 
2. Băieți 
1) locul I și III 
2) locul I echipe gimanziu 
3) locul I echipe liceu 

c) Etapa zonală 
i. Pentatlon 

1. locul IV fete - Iasi 
2. locul VI baieti - Iasi 
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ii. Șah gimnaziu locul IV - Iasi 
d) Etapa  națională 

i. ONSS șah Scripcaru Daniel  XII-E mențiune (locul 6) - Giurgiu 
ii. La echipe liceu șah locul 4 – Olanesti, Ramnicu Valcea 

iii. Individual masa 1 locul I Scripcaru Daniel - Olănești, Râmnicu Vâlcea. 
Realizarea orarului activităților sportive derulate în cadrul săptămânei ,,Să ştii mai multe, să fii 

mai bun“ și organizarea echipelor participante; 
Organizarea activităților cuprinse în cadrul proiectelor în parteneriat cu unitățile școlare: Liceul 

Comercial Spiru Haret, Colegiului Național Calistrat Hogaș, Liceului Pedagogic Gheorghe Asachi, 
Liceul Stefan cel Mare Târgu Neamț; 

Activități de voluntariat ,,Baschetul pentru toți” în parteneriat cu Asociația de sprijin 
Comunitară ACS Piatra Neamț; 

Realizarea planificările PSI- SSm și fișele de protecția muncii și SSM; 
Organizarea activităților extrașcolare cu elevii (drumeții, vizite); 
Amenajarea expozitiilor tematice – Sărbătoarea toamnei, Bucurii de Hallowen Surprize de 

Crăciun, Carnavalul măștilor; 
Coordonarea activităților de prevenire/combatere a violenței, absenteismului și comportamen-

tului nesănătos;  
Pavuazarea holurilor cu desene realizate de elevii claselor V-XII;  
Colinde românești și internaționale cu ocazia Sărbătorilor de iarnă și pascale. 
 

Activitatea bibliotecii 
 
În anul şcolar 2016-2017 BIBLIOTECA a continuat activităţile specifice serviciului de 

bibliotecă cum ar fi: 
a) Asigurarea accesului elevilor şi a cadrelor didactice la documentele bibliotecii punând la 

dispoziţia acestora în sala de lectură a publicaţiile solicitate şi asigurând împrumutul la 
domiciliu; 

b) Desfăşurarea unor activităţi de popularizare a colecţiilor bibliotecii prin expoziţii tematice (în 
holul bibliotecii), liste ale publicaţiilor nou intrate în bibliotecă, vitrine cu documente din 
trecutul şcolii şi al bibliotecii; 

c) Amenajarea spaţiului de împrumut în aşa fel încât elevii să fie atraşi spre bibliotecă. 
d) În sala de primire, elevii au acces direct la materialele de referinţă, la un calculator şi 

posibilitatea de multiplicare a materialelor necesare la orele de curs; 
e) Gestionarea corespunzătoare a spaţiului  şi respectarea orarului de funcţionare a bibliotecii; 
f) Iniţierea în utilizarea catalogului de bibliotecă; 
g) Instruirea elevilor privind modul de înfiinţarea a contului de bibliotecă pentru a deveni 

utilizatori web în vederea consultării on-line (petrurares-nt.ebibliophil.ro) a fişelor de împrumut 
şi rezervarea publicaţiilor direct de la domiciliu. La sfârşitul anului şcolar 2016-2017 biblioteca 
avea 682 de utilizatori din care 553 activi şi 36 utilizatori web. Au fost împrumutate (pe tot 
parcursul anului şcolar 2016-2017) 4.515 volume cu o frecvenţă (numărul vizitelor) de 4752. 

h) Asigurarea serviciului de evidenţă a publicaţiilor existente în bibliotecă şi continuarea 
activităţii de catalogare şi înregistrare a acestora în format electronic. 
Activităţi desfăşurate în afara celor cu caracter permanent 

a) Am făcut parte din comisia care s-a ocupat de amenajarea standului de promovare a imaginii 
CNPR în cadrul târgului „Oferta educaţională 2017-2018. 

b) Am desfăşurat activităţi în cadrul parteneriatului cu Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din 
Săbăoani judeţul Neamţ; Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” din Huşi judeţul Vaslui, 
Colegiul Naţional „Cuza Vodă din Huşi, judeţul Vaslui, pe tema „Mari personalităţi culturale 
care au marcat viaţa comunităţii noaste”. 

c) „Ziua Bibliotecarului şi a Dreptului de Autor” – parteneriat cu Biblioteca GT Kirileanu, CCD 
Neamţ, Liceul Comercial „Spiru Haret” etc. 
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d) În parteneriat cu ADIFLOR, în cadrul programului internaţional „Semons le plaisir de lire en 
français en Roumanie”, am continuat distribuirea, în şcolile din judeţ, a publicaţiilor primite ca 
donaţie din Franţa. 

e) Am făcut parte din comisia de evaluare pentru acordarea gradaţiilor de merit la bibliotecari. 
f) Am fost secretar în cadrul comisiei de organizare a Concursului Naţional  de Fizică „Evrika”  
g) Am asigurat achiziţia şi distribuirea pe clase a fondului de publicaţii destinat premierii elevilor 

la sfârşitul anului şcolar. 
h) Am desfăşurat activităţi în cadrul Asociaţiei Părinţilor din Colegiul Naţional Petru Rareş 

(încasarea cotizaţiei şi întocmirea situaţiei financiar-contabile). În semestrul al 2-lea s-au 
încasat prin asociaţia de părinţi 19.845 lei ( 3.995 lei cotizaţie părinţi, 7.130 lei fonduri pentru 
excursii, 8.720 lei sponsorizări concurs „Evrika”)  

i) Am făcut parte din comisia de înscriere a elevilor în clasa a 9-a, pentru anul şcolar 2017-2018. 
j) Alte activităţi trasate de conducerea unităţii. 

Puncte tari:  
a) Informatizarea parţială a fondului de publicaţii; 
b) Existenţa catalogului on-line 
c) Posibilitatea rezervării de la domiciliu a publicaţiilor, ceea ce duce la eficientizarea timpului 

necesar serviciului de împrumut. 
Puncte slabe: 

a) Lipsa fondurilor necesare achiziţiei de publicaţii. 
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Cap. II. Situația la învățătură și starea disciplinară 

Situația la învățătură 
 
 

Cu situatia 
şcolară 
neîncheiată 

... Total(1.1)
din care 

feminin(1.
2):

Total(2.1)
din care 

feminin(2.
2):

Total(3.1)

din 
care 

feminin
(3.2):

% (4) % (F)
5-

6.99(5.
1)

7-
8.99(5.2)

9-
10(5.3)

1 
obiect
(6.1)

2 
obiecte(

6.2)
Total(7.1)

Gimnazial total cls V-VIII 121 65 121 65 117 61 96.69 98.84 0 11 107 4 0 0
Gimnazial URBAN 121 65 121 65 117 61 96.69 98.84 0 11 107 4 0 0
Gimnazial cls V 30 16 30 16 30 16 100 99.9 0 2 28 0 0 0
Gimnazial cls V URBAN 30 16 30 16 30 16 100 99.9 0 2 28 0 0 0
Gimnazial cls VIII 31 20 31 20 31 20 100 99.62 0 3 28 0 0 0
Gimnazial cls VIII URBAN 31 20 31 20 31 20 100 99.62 0 3 28 0 0 0
Liceal ZI cls IX-XII/XIII 705 481 701 477 691 472 98.55 99.93 1 139 551 9 0 0
Liceal ZI URBAN 705 481 701 477 691 472 98.55 99.93 1 139 551 9 0 0
Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 342 220 341 218 333 214 97.65 99.96 0 85 248 7 0 0
Liceal ZI ciclu inferior URBAN 342 220 341 218 333 214 97.65 99.96 0 85 248 7 0 0
Liceal ZI ciclu inferior cls IX 167 102 166 101 159 98 95.78 99.97 0 61 98 6 1 0
Liceal ZI ciclu inferior cls IX URBAN 167 102 166 101 159 98 95.78 99.97 0 61 98 6 1 0
Liceal ZI ciclu inferior cls X 175 118 175 117 174 116 99.42 99.95 0 24 150 1 0 0
Liceal ZI ciclu inferior cls X URBAN 175 118 175 117 174 116 99.42 99.95 0 24 150 1 0 0
Liceal ZI ciclu superior cls XI-XII/XIII 363 261 360 259 358 258 99.44 99.9 1 54 303 2 0 0
Liceal ZI ciclu superior URBAN 363 261 360 259 358 258 99.44 99.9 1 54 303 2 0 0
Liceal ZI ciclu superior cls XI 187 127 185 126 183 125 98.91 99.93 1 44 138 2 0 0
Liceal ZI ciclu superior cls XI 
URBAN 187 127 185 126 183 125 98.91 99.93 1 44 138 2 0 0
Liceal ZI ciclu superior cls XII 176 134 175 133 175 133 100 99.87 0 10 165 0 0 0
Liceal ZI ciclu superior cls XII 
URBAN 176 134 175 133 175 133 100 99.87 0 10 165 0 0 0

STATISTICĂ SEM.II, 2016-2017

...
Total 
prom
ovaţi

Elevi înscrişi la 
început de an

Frec
venţ

a

Din care: Promovaţi pe 
medii:

Elevi rămaşi la 
sfârşitul semestrului

Număr elevi 
promovaţi Corigenţi la:
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Frecvența elevilor. Fenomenul de absenteism 
 

Plan operațional privind prevenirea şi diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar în anul şcolar 2016-2017 
 

 

Obiective Măsuri şi acţiuni Termen Responsabili Evaluare/Rezultate 
aşteptate 

 Cunoaşterea şi monitoriza-
rea fenomenului, a cauzelor şi 

aspectelor sale la nivel 
judeţean şi la nivelul 

unităţilor de învăţământ 

Monitorizarea la nivel judeţean şi la 
nivelul unităţilor şcolare a situaţiei 
abandonului şcolar, identificarea 
cazurilor, a  cauzelor şi soluțiilor 

lunar, sfârşitul 
semestrului I, sfârşitul 

anului şcolar 

director adjunct, 
consilier educativ, 

diriginţi 

baza de date, 

situaţii statistice, 

analize comparative, 

studii de caz 

 Alcătuirea şi actualizarea 
bazei de date privind 

frecvenţa abandonului şcolar 
şi identifi-carea cauzelor 

acestuia 

Monitorizarea unităţilor şcolare care 
se înregistrează cu cazuri de abandon 

şcolar 

lunar, sfârşitul 
semestrului I, sfârşitul 

anului şcolar 

director adjunct, 
consilier educativ, 

diriginţi 

baza de date, 

proiecte de interventie, 

analize şi concluzii 

Aplicarea de chestionare în vederea 
stabilirii cauzelor abandonului şcolar 

conform programelor 
proprii 

consilier şcolar, 
consilieri educativ, 

diriginţi 
concluzii 

 Perfecţionarea şi diversifi-
carea ofertei educaţionale a 

unităţii de învăţământ, a 
calităţii procesului instructive-

educativ 

Activităţi specifice de asistenţă şi 
consiliere cu privire la procesul 

instructiv-educativ 

conform graficelor 
proprii, lunar, sfârşitul 
semestrului I, sfârşitul 

anului şcolar 

directori, consilier 
educativ, responsabil al 
comisiilor diriginţilor 

concluzii, proiecte de 
intervenţie 

 Prevenirea/combaterea 
abandonului şcolar prin 

abordarea unor teme 

Activităţi educative şi de consiliere 
pentru cunoaşterea psihopedagogică 

a elevilor 

conform planificării 
cercurilor pedagogice, 
comisiilor metodice şi 

diriginţi 

consilieri educativi 
concluzii, rapoarte, proiecte 
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educative specifice în cadrul 
activităţilor de formare a 

cadrelor didactice 

diriginţilor 

Adecvarea tematicii orelor de 
dirigenţie în vederea unei optime 

integrări şcolare şi sociale (educaţia 
bunului cetăţean, educaţia pentru 

timp liber, pentru cultură, civilizaţie, 
pentru viata de familie etc.) 

conform planificării 
diriginţilor-consilier 

consilier educativ, 

directori, 

profesori-diriginţi 

tematici specifice, 

constatări, proiecte 

Stabilirea de consilii profesorale cu 
temă în care să se analizeze cauzele 

absenteismului şi abandonului şcolar 
şi găsirea unor soluţii pentru 

înlăturarea acestora 

semestrial directori, consilier 
educativ 

rapoarte, sinteze, măsuri, 
proiecte de intervenţie 

Realizarea unor activităţi de formare 
în cadrul comisiei metodice a 

diriginţilor, pentru abilitarea cadrelor 
didactice de a lucra cu elevii ce se 

află in situaţii de risc 

trimestrial 
responsabil comisie 

metodice a diriginţilor, 

consilier educativ 

tematici specifice, 
identificarea nevoilor de 

formare 

Modificarea atitudinii pro-fesorului 
in relaţionarea cu elevul prin 

pozitivare, toleranţă, înţelegere etc. 

conform planificărilor 
individuale 

conducerea şcolii, cadre 
didactice concluzii, proiecte 

Stimularea şi motivarea elevilor 
pentru învăţătură prin activităţi 
diversificate şi cu implicarea 

permanentă a acestora în actiune 

conform orarului şi 
planificărilor 

consilier educativ, 
profesori-diriginţi, 

cadre didactice 
programe şi proiecte 

 Prevenirea abandonului 
prin calitatea şi diversitatea 
activităţilor extracurriculare 

Iniţierea unor activităţi cu impact 
asupra elevilor: dezbaterea unor 
cazuri-problemă, a unor situaţii 
problematice prezentate de mass 
media, a unor studii de caz, etc. 

conform calendarelor şi 
planificărilor 

consilier educativ, 
profesori-diriginți, 

cadre didactice 

programe şi proiecte, studii 
de caz 
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Organizarea şi desfăşurarea unor 
acţiuni de parteneriat cu Poliţia în 

scopul susţinerii şi reintegrării 
şcolare şi sociale a elevilor ce au 
săvârşit acte infracţionale, abateri 
disciplinare grave, abandon şcolar, 

absenteism ridicat, etc. 

conform calendarelor şi 
planificărilor 

directori, consilier 
educativ, profesori-

diriginți, 

cadre didactice 

programe, proiecte, 
schimburi de informaţii 

Organizarea şi desfăşura-rea unor 
activităţi educative extraşcolare 

(serbări, vizite, spectacole, cercuri de 
interese, excursii, drumeţii, etc) în 

care să fie antrenaţi şi elevii aflaţi în 
situaţie de risc. 

conform calendarelor şi 
planificărilor 

consilier educativ 

diriginţi, cadre didactice 
programe şi proiecte 

 Implicarea responsabilă a 
familiei în prevenirea aban-

donului şcolar 

Vizitarea familiilor elevilor cu 
probleme de frecvenţă şi de integrare 

şcolară. 
conform graficelor consilier educativ, 

diriginţi, învăţători programe, proiecte, concluzii 

Aplicarea unor chestionare pentru 
părinţi în scopul cunoaşterii mediului 
familial şi socio-educaţional, urmat 

de activităţi de informare, consiliere, 
cola-borare cu aceştia. 

semestrial 
directori, consilier 

educativ, psiholog şcolar 

 

concluzii, sinteze, analiză de 
nevoi, proiecte 

Susţinerea de lectorate şi şedinţe cu 
părinţii pe teme ce abordează 

problemele comportamentului de 
risc, la care să fie invitaţi spe-cialişti 

în domeniu. 

semestrial 

directori, 

consilier educativ, 
diriginţi 

 

concluzii, sinteze, analiză de 
nevoi, proiecte 

 

Implicarea părinţilor în organizarea 
timpului liber al elevilor, prin 
participarea acestora la acţiuni 

educative (excursii, con-cursuri, 
sesiuni de comunicări, etc.). 

conform calendarelor şi 
programelor 

consilier educativ, 

diriginţi 

 

concluzii, sinteze, analiză de 
nevoi, proiecte 
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Implicarea părinţilor în stabilirea 
programului de recuperare al elevului 

aflat în situaţie de absenteism / 
abandon / neintegrare şcolară etc. 

conform graficelor 

consilier educativ, 

diriginţi 

 

concluzii, sinteze, analiză de 
nevoi, proiecte 

 Intensificarea legăturii 
şco-lii cu instituţiile implicate 
în prevenirea şi combaterea 

fapte-lor antisociale 

Iniţierea unor activităţi pentru 
informarea elevilor privind 

sancţiunile disciplinare în cazul 
abaterilor de la normele de 

convieţuire socială şi a obligaţiei 
familiei de a şcolariza copiii. 

conform graficelor 
consilier educativ, 

Consiliul Elevilor 
proiecte, programe, sinteze, 

statistici, studii de caz 

Informarea elevilor privind pericolul 
social al vagabondajului, implicării 

în grupuri infracţionale, etc. 
conform oportunităţilor 

consilier educativ, 

Consiliul Elevilor 
proiecte, programe, sinteze, 

statistici, studii de caz 

Sprijinirea elevilor aflaţi în situaţie 
de risc/cu abateri comportamentale în 
vederea reintegrării lor în colectivul 

de elevi. 

conform graficelor 

diriginţi, 

cadre didactice, 

consiliul clasei 

proiecte, programe, sinteze, 
statistici, studii de caz 

Cuprinderea elevilor aflaţi în situaţie 
de risc în programe educative 
specifice problematicii vizate. 

conform graficelor 
directori, diriginţi 

Consiliul clasei 
baze de date, proiecte 
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Mişcarea elevilor

Număr de elevi 
cu notele 
scăzute la 

purtare

... Total(1) Total(2) Veniţi din 
străinătate(3.2.2)

note intre 9.99 
si 7(7.1)

Gimnazial total cls V-VIII 121 121 0 0
Gimnazial URBAN 121 121 0 0
Gimnazial cls V 30 30 0 0
Gimnazial cls V URBAN 30 30 0 0
Gimnazial cls VIII 31 31 0 0
Gimnazial cls VIII URBAN 31 31 0 0
Liceal ZI cls IX-XII/XIII 705 701 1 17
Liceal ZI URBAN 705 701 1 17
Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 342 341 1 7
Liceal ZI ciclu inferior URBAN 342 341 1 7
Liceal ZI ciclu inferior cls IX 167 166 0 3
Liceal ZI ciclu inferior cls IX 
URBAN 167 166 0 3
Liceal ZI ciclu inferior cls X 175 175 1 4
Liceal ZI ciclu inferior cls X 
URBAN 175 175 1 4
Liceal ZI ciclu superior cls XI-
XII/XIII 363 360 0 10

Liceal ZI ciclu superior URBAN 363 360 0 10
Liceal ZI ciclu superior cls XI 187 185 0 5
Liceal ZI ciclu superior cls XI 
URBAN 187 185 0 5
Liceal ZI ciclu superior cls XII 176 175 0 5
Liceal ZI ciclu superior cls XII 
URBAN 176 175 0 5

STATISTICĂ SEM.II, 2016-2017

...
Elevi înscrişi 
la început de 

an

Elevi rămaşi la 
sfârşitul 

semestrului



 

 

 

Competiții și competitori 
 

De când au început olimpiadele şcolare (anii 60), Colegiul Naţional „Petru Rareş” a fost prezent 

prin elevii şi profesorii săi în toate etapele acestora. Pentru înţelegerea corectă a ceea ce comunitatea 

locală cere acestei şcoli, trebuie avut în vedere că: 

 în istoria şcolii sunt doar câteva cazuri de elevi care nu au reuşit la examenele finale; 

 marea majoritate a absolvenţilor şi-au continuat studiile în învăţământul superior; 

 anual, aproximativ jumătate dintre elevi participă la diferite concursuri şi olimpiade 

şcolare. 

De altfel, participarea la olimpiadele şcolare – respectiv marea performanţă – reflectă 

competitivitatea şcolii pe plan naţional şi internaţional. 

Rezultatele obţinute de elevii Colegiului la olimpiadele și concursurile școlare în anul școlar 

2016-2017 sunt prezentate în Anexa 1. 

 

Cap. III. Examene naționale 

Evaluarea la clasa a VI-a 2017 
 

La examenul de EN-VI au participat toți cei 32 de elevii din clasa a VI-a. Deoarece accesul la 

documente și la informațiile transmise se limitează la corpul profesoral implicat în procesul educativ, 

la elev și la familia acestuia, membrii Comisiei de organizare și de administrare a EN-2017 au urmărit 

procesul de informare a elevilor și a părinților/reprezentanților legali, în condiții de confidențialitate. 

Rezultatele obținute au fost valorificate prin:  elaborarea planurilor individualizate de învățare 

(acolo unde aceasta se impune), informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali ai elevului 

asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.  

 

Evaluarea națională la clasa a VIII-a 2017 
 

Rezultatele obținute de elevi la final de an școlar și la Evaluările Naționale 

Realizând o analiză comparativă a mediilor obținute de elevi în ultimii patru ani, constatăm o 

creștere procentuală gradată pentru intervalul de medii 9-10, de la 83,87% în anul școlar 2013-2014 la 

90% în anul școlar 2016-2017. Procentul elevilor care au obținut medii generale sub 7 este 

nesemnificativ. 
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tranșe de 
medii 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10,00 

2013-2014 0,28% 0,57% 2,13% 13,15% 83,87% 

2014-2015 0,14% 0,28% 3,08% 10,11% 86,37% 

2015-2016 0,07% 1,52% 2,24% 9,28% 86,87% 

2016-2017 0,00% 0,00% 1,00% 9,00% 90,00% 

 

 

Un alt indicator al performanței școlare este reprezentat de rezultatele obținute la examenele 

naționale la sfârșit de ciclu, respectiv, evaluarea națională a elevilor de clasa a VIII-a și examenul de 

bacalaureat susținut de elevii claselor a XII-a. Analiza rezultatelor obținute de elevii clasei a VIII-a 

indică o conduită constantă de pregătire susținută, concretizată în rezultate foarte bune, aflate într-un 

trend ascendent 

tranșe de 
note EN 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10,00 

2012-2013 0,00% 1,81% 9,09% 29,09% 60,00% 

2013-2014 0,68% 4,13% 6,89% 24,13% 64,13% 

2014-2015 0,00% 0,90% 3,66% 11,92% 83,47% 

2015-2016 0,00% 0,10% 0,91% 5,18% 93,91% 

2016-2017 0,00% 0,10% 0,92% 5,17% 93,91% 
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Analiza mediilor de admitere în ciclul liceal la Colegiul Național Petru Rareș în perioada 

2012-2017 sugerează un nivel ridicat al pregătirii elevilor atât pentru specializarea matematică-

informatică cât și pentru specializarea științe ale naturii.  
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Disciplina 

Nr. 
elevi 
înscri

și 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. 
Note 
[1-

1,99] 

Nr. 
Not

e 
[2-

2,99
] 

Nr. 
Not

e 
[3-

3,99
] 

Nr. 
Not

e 
[4-

4,99
] 

Nr. 
Not

e 
[5-

5,99
] 

Nr. 
Not

e 
[6-

6,99
] 

Nr. 
Not

e 
[7-

7,99
] 

Nr. 
Note 
[8-

8,99] 

Nr. 
Note 
[9-

9,99] 

Nr. 
Note 
10 

Procent 
de 

promova
bilitate 

LRO 29 29 0 0 0 0 0 0 0 3 25 1 100% 

MAT 29 29 0 0 0 0 0 0 0 6 14 9 100% 

MEDIE 
GENERALĂ 29 29 0 0 0 0 0 0 0 4 24 1 100% 

 
 

 
 

Rezultatele obținute de cei 175 absolvenți ai claselor a XII-a înscriți la examenul de bacalaureat 

din sesiunea 2016-2017 confirmă încă odată calitatea procesului instructiv-educativ de la Colegiul 

Național Petru Rareș și înaltul nivel de pregătire a elevilor. 

Procentul de promovabilitate la exemenul de Bacalaureat de 99,42% înscrie Colegiul Național 

Petru Rareș în categoria liceelor de elită, raportând acest procent la rata de promovabilitate la nivel de 

județ (67,55%) și la nivel național (55,4%) 

tranșe de 
note BAC 

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

2012-2013 0,00% 2,64% 15,23% 35,09% 43,70% 0,00% 

2013-2014 0,00% 4,05% 12,16% 29,72% 50,67% 0,01% 

2014-2015 0,00% 4,86% 13,88% 31,94% 45,83% 0,01% 

2015-2016 0,00% 1,36% 6,80% 25,17% 64,62% 0,01% 

2016-2017 0,00% 1,72% 5,74% 41,40% 51,14% 0,00% 
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Examenul de bacalaureat național 2017  
 
 

Rezultate bacalaureat 2017  
          
specializare medii bacalaureat 2017  

6.00-
6.49 

6.50-
6.99 

7.00-
7.49 

7.50-
7.99 

8.00-
8.49 

8.50-
8.99 

9.00-
9.49 

9.50-
10 

Total 

Mate-Info 1 0 0 1 7 16 21 10 56 
St-Nat 1 0 1 3 13 11 19 6 54 
St-Soc 0 0 3 6 10 24 15 7 65 
Total 2 0 4 10 30 51 55 23 175 
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Cap. IV. Activitatea educativă 

Activitatea coordonatorului pentru proiecte și programe școlare 
 

Activitatea educativă şi de consiliere educaţională s-a desfăşurat în anul şcolar 2016-2017 pe 
baza următoarelor documente:  

a) Strategia MECTS privind educaţia formală şi nonformală, a programelor şi metodologiilor 
privind activităţile educative în învăţământul preuniversitar 

b) Calendarului proiectelor educative şcolare şi extraşcolare pe anul 2014-2015, respectiv 2015-
2016 - documente curriculare menite să deservească realizarea dimensiunilor şi finalităţilor 
idealului educaţional prin: diversificarea şi redimensionarea ofertei educaţionale a şcolii, 
articularea şi armonizarea compartimentului educaţiei formale realizate la clasă şi în orele 
educative şi a componentelor educaţiei informale, extraşcolare şi redimensionarea 
parteneriatului educaţional (părinţi, reprezentanţi ai autorităţii locale, ONG-uri, sponsori 
potenţiali). 
Au fost realizate următoarele obiective şi acţiuni: 

a) Asigurarea resurselor umane şi materiale. 
b) Realizarea curriculum-ului educaţional, a activităţilor educative şcolare şi extraşcolare şi de 

consiliere educaţională. 
c) Realizarea acţiunilor prevăzute în Calendarul Proiectelor Educative Şcolare şi Extraşcolare. 
d) Coordonarea activităţii Consiliului Şcolar al Elevilor. 
e) Coordonarea activităţii Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. 
f) Realizarea parteneriatelor educaţionale. 
 
Asigurarea resurselor umane şi materiale 

 
Puncte tari 

a) Stabilirea - conform reglementărilor în vigoare - a persoanelor, structurilor funcţionale şi a 
responsabilităţilor în domeniul muncii educative; conform metodologiei, au fost desemnaţi: 
coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, responsabilul 
comisiei metodice „Consiliere şi orientare”, precum şi profesorii diriginţi. 

b) Au fost distribuite în şcoală diverse programe şi materiale curriculare (regulamente, broşuri, 
ghiduri, afişe, pliante). 

c) Documentele activităţii dirigintelui sunt organizate sub formă de portofolii şi cuprind: caietul 
dirigintelui, suporturi de lecţie şi proiecte didactice ale orei de consiliere/dirigenţie, programul 
activităţilor extraşcolare, proiecte educative şi parteneriate educaţionale privind, îndeosebi, 
combaterea violenţei în şcoală, prevenirea infracţionalităţii, prevenirea consumului de alcool, 
tutun şi droguri, prevenirea traficului de persoane, a exploatării copiilor. A fost actualizată, în 
acest sens, baza de date privind: elevii aflaţi în situaţii de risc sau cu nevoi speciale, elevii ai 
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate (fiind realizată monitorizarea permanentă a acestora de 
către profesorii diriginţi). 

d) Tematica orelor de consiliere/dirigenţie respectă programele anuale şi planificările anuale şi 
semestriale dar, în funcţie de priorităţile educaţionale, au fost integrate teme şi activităţi privind 
violenţa, paza şi securitatea elevilor şi şcolii, diseminarea informaţiilor privind comportamentul 
elevilor în cazul dezastrelor naturale (cutremure, inundaţii, etc.), prevenirea şi combaterea 
virozelor respiratorii pe timpul sezonului rece, etc. 
Puncte slabe 

a) Postarea pe Internet a tot mai multor teme privind consilierea şi orientarea elevilor ar trebui să  
vină în sprijinul diriginţilor la elaborarea planificării anuale. Din păcate, se face o simplă 
descărcare a materialelor respective, fără ca acestea să fie apoi adaptate particularităţilor 
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colectivelor de elevi şi priorităţilor educaţionale dinşcoală. De multe ori, aceeaşi planificare se 
regăseşte identic la unii diriginţi. 

 
Realizarea curriculum-ului educaţional, a activităţilor educative şcolare şi extraşcolare şi de 
consiliere educaţională 

 
Puncte tari  
Activitatea dirigintelui a respectat Precizările Ordinului M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 şi Anexa 

1 a acestui Ordin privind activităţile specifice funcţiei de diriginte şi prevederile metodologice 
referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte, ANEXA la ordinul 
MECTS nr. 3794/2014 privind structura anului școlar 2015-2016 – Programul „Să știi mai multe, să fii 
mai bun”. 

Conţinutul activităţilor a fost următorul: 
a) Activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care 

o coordonează, activităţi desfăşurate în cadrul orei de dirigenţie/Consiliere şi Orientare, dar şi 
în cadrul întâlnirilor nonformale cu clasa şi cu elevii clasei.  

b) Activităţile desfăşurate în cadrul orei de dirigenţie/Consiliere şi Orientare au cuprins teme 
stabilite de către diriginte:   

c) Pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare” în vigoare şi în 
concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor; 

d) teme privind educaţia civică, cultural-artistică, orientarea şcolară şi profesională, educaţia 
igienico-sanitară, educaţia rutieră, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia 
civilă, educaţia antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane, educaţia pentru 
protecţia consumatorului etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale 
strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. 

e) Programele „Consiliere şi Orientare” în vigoare, au avut rol orientativ în alegerea temelor şi au 
permis opţiunea şi pentru alte teme şi activităţi: vizite, excursii, drumeţii, concursuri, dezbateri, 
întâlniri, vizionări de spectacole, participări la simpozioane, expoziţii etc., nu numai în şcoală şi 
nu neapărat conform unui program fix de la o săptămână la alta - adică, nu numai dezbaterea 
temelor, ci şi activităţi nonformale. 

f) Activităţi educative extraşcolare organizate cu, şi pentru, pentru elevii clasei pe care o 
coordonează, activităţi care au fost stabilite după consultarea elevilor şi în concordanţă cu 
specificul vârstei şi cu nevoile identificate pentru colectivul respectiv de elevi.  

g) Activităţi de suport educaţional şi de consiliere pentru părinţi. 
h) Proiectele anuale şi semestriale de activitate ale dirigintelui au fost elaborate pe baza Programei 

„Consiliere şi orientare” şi a ghidurilor metodologice în vigoare. 
i) În planurile anuale şi semestriale sunt precizate componentele şi modulele consilierii şi 

orientării educative, obiectivele specifice (rezultate din analiza situaţiei psihosociale a clasei), 
modalităţile de realizare, repartizarea anuală şi semestrială a orelor de consiliere/dirigenţie pe 
modulele stabilite. 

j) Planificările calendaristice semestriale cuprind obiective şi teme repartizate calendaristic şi pe 
module, modalităţi de realizare, responsabilităţi şi colaborări şi au fost elaborate corespunzător, 
în marea majoritate a cazurilor. 

k) Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, 
profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ. 
Puncte slabe 
Absenteismul școlar în creștere la clasele terminale; 

 
 
 
 
 
 



Raport privind starea învățământului în C.N.P.R 

 

 

 
Realizarea acţiunilor prevăzute în Calendarul Proiectelor Educative Şcolare şi Extraşcolare 
 

Acţiuni: 
a) „Balul bobocilor” – noiembrie 2016 – organizatori: elevii claselor a XII-a. 
b) „Săptămâna educaţiei globale- octombrie 2016. 
c) Participarea la activităţi de educaţie şi prevenire organizate în cadrul şcolii cu sprijinul ISJ 

Neamţ . 
d) „Vin colindătorii!” – decembrie 2016 – program tradiţional de Crăciun şi Anul Nou realizat şi 

susţinut de elevi şcolii coordonaţi de prof.  Carmen Mareș și Botez Adriana. 
e) Organizarea concursului „Hai în viitor!” organizat de către prof.  Alexandru Iacob 
f) Congresul de informatică aplicată pentru învaţământul preuniversitar organizat de către prof.  

Mareș Carmen  
g) Participarea la activităţi educative – parteneriate educative - organizate în cadrul bibliotecii 

judeţene „G.T. Kirileanu” Piatra Neamţ: clasele a X-a şi a XII-a A (Zilele bibliotecii judeţene, 
Sala „Tezaur”)  

h) Activităţi  de prevenire a absenteismului şcolar şi a violenţei în mediul şcolar –  parteneri: 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, compartimentul C.A.P.C. şi Agenţia Naţională 
Antidrog, compartimentul C.E.P.E.C.A. Neamţ la care au participat elevi ai liceului, cadre 
didactice. 

i) Vizionare de spectacole la Teatrul Tineretului şi Casa de Cultură din Piatra-Neamţ 
j) Cu ocazia zilelor colegiului s-au desfășurat activități complexe și interesante. 

Puncte tari 
a) Se constată o participare activă a elevilor la toate acţiunile desfăşurate (pun întrebări, exprimă 

păreri şi opinii personale, etc.) manifestând un real interes faţă de informaţiile diseminate. În 
săptămâna „Şcoala altfel” s-a înregistrat o prezenţă bună a elevilor la activităţile propuse. 
Puncte slabe 

a) La unele clase, activităţile educative extraşcolare s-au limitat doar la participarea elevilor la 
„Balul bobocilor”, celelalte acţiuni prevăzute în graficele activităţilor extraşcolare  rămânând 
doar la faza de proiectare în planificările întocmite. 
Coordonarea activităţii Consiliului Şcolar al Elevilor 
Acţiuni 

a) Elaborarea unui regulament propriu. 
b) Desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare conform programului stabilit de 

Consiliul elevilor. 
c) Activităţi cu ocazia zilelor liceului – noiembrie 2016. 

Puncte tari 
a) Elevii manifestă o foarte mare receptivitate faţă de acţiunile stabilite dând dovadă de 

sensibilitate şi solidaritate în cazul acţiunilor umanitare.  
b) Este de remarcat faptul că programul de acţiuni al Consiliului Şcolar al elevilor  este conceput 

în totalitate de elevi şi vizează acţiuni de un real interes pentru ei. 
Puncte slabe 

a) Prezenţa scăzută a liderilor elevilor pe clase la întâlnirile Consiliului elevilor (aceste întâlniri 
fiind dorite a se desfăşura în timpul programului şcolar - ultima oră de curs). Există un nucleu 
format din 9 – 10 elevi care dau dovadă de multă iniţiativă şi dorinţă de implicare, dar care nu 
se bucură de sprijinul prea multor colegi în derularea acţiunilor propuse. 
Coordonarea activităţii Consiliului Reprezentativ al Părinţilor 
Puncte tari  

a) Organizarea activităţilor planificate care au urmărit realizarea unei bune colaborări şcoală - 
familie. 

b) Elaborarea şi aplicarea de chestionare pentru părinţi, pentru evaluarea relaţiei părinţi - copii şi 
găsirea celor mai bune metode pentru remedierea unor probleme care apar. 

c) Invitarea la lectoratele cu părinţii a unor reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie - 
compartimentul C.A.P.C.,  Agenţiei Naţionale Antidrog – filiala C.P.E.C.A. Neamţ. 
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Puncte slabe 
a) Participarea scăzută la lectorate a unor părinţi de la unele clase ceea ce denotă o insuficientă 

comunicare cu profesorii diriginţi ai claselor respective. 
b) Unele familii nu sunt implicate suficient în activitatea de educare a copiilor. 
c) Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii. 
Realizarea parteneriatelor  educaţionale 
Acţiuni 

a) Au fost încheiate parteneriate cu: Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ, Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Neamţ, Direcţia de Sănătate Neamţ, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean, serviciile Prevenire şi Rutieră, Biblioteca Judeţeană “G.T.Kirileanu”, 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, cu 
diverse licee şi colegii din judeţ şi din ţară. 
Puncte tari  

a) Manifestarea disponibilităţii unităţii de învăţământ de a răspunde ofertelor de parteneriat 
educaţional. 
Puncte slabe 

a) Comunicarea cu familia şi respectarea planului personalizat de comunicare cu familia sunt 
afectate, însă, de transformările prin care trec majoritatea familiilor elevilor şi se rezumă, în 
cele mai multe cazuri, la şedinţele cu părinţii desfăşurate cu participare redusă din partea 
părinţilor, la vizitele ocazionale ale părinţilor la şcoală - sfârşit de semestru şi an şcolar. 
Concluzii  

a) Educaţia se confruntă în continuare în şcoala noastră cu fenomene de formalism, ceea ce nu 
reuşeşte să implice activ atât elevii cât şi profesorii în derularea activităţile specifice. 

b) Marea problemă a educaţiei rămâne în continuare, munca dirigintelui, care nu se ridică 
întotdeauna în mod ferm la nivelul cerinţelor actuale, nu are suficientă consistenţă, iar metodele 
utilizate nu atrag întotdeauna elevii către activitatea de consiliere educaţională.  
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Proiecte și programe derulate. 

Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene 
în cadrul concursului Euroscola-ediția a X-a (2017-2018) , organizat de Parlamentul European și 

Consiliul Uniunii Europene-lansat în România de Biroul de Informare al Parlamentului European, în 
parteneriat cu Ministerul Educației Naționale 

 

I. Anunț de participare a Colegiului Național ”Petru Rareș” din Piatra-Neamț la a X-a 
ediție a Concursului Euroscola 

 
       Colegiul Național ”Petru Rareș” din Piatra-Neamț informează, prin conferința 
de presă din data de 22 iunie 2017, orele 16, susținută de echipa de proiect-formată din 24 
de elevi ai Colegiului, din clasele a IX-a-a XI-a și profesorii coordonatori Dorina-Luminița 
Drexler și Sonia Iacoban- și domnul primar al Municipiului Piatra-Neamț, domnul Dragoș 
Chitic, participarea la a X-a ediție a Concursului Euroscola cu un proiect dedicat 
Ansamblului Curții Domnești din Piatra-Neamț ca element de patrimoniu românesc ce 
contribuie la consolidarea identității europene. La Conferința de presă și la lansarea 
proiectului ne sunt alături și prof. Grigoruță Oniciuc, directorul Colegiului Național ”Petru 
Rareș” din Piatra-Neamț și prof. Claudia-Ionela Jora-director adjunct al Colegiului. 
Titlul proiectului: Ansamblul Curții  Domnești din Piatra-Neamț. De la ”timpul zidirii ” la 
”timpul mărturisirii”, în spirit european, atunci și acum 
 
       Susținerea conferinței comune de presă chiar în perioada dedicată Zilelor 
Municipiului Piatra-Neamț nu este întâmplătoare, dorind astfel să fie subliniată colaborarea 
Colegiului cu reprezentanții autorităților locale, interesate de punerea în valoare și în 
circulație națională și europeană a acestui ansamblu istoric. De asemenea, conferința de 
presă anunță și încheierea unui parteneriat între cele două instituții, în acest scop. 
 
       Un alt parteneriat esențial în derularea proiectului și în atingerea obiectivelor 
acestuia este cel cu Complexul Muzeal Județean Neamț. 
 
        De asemenea, vom propune un parteneriat Direcției Județene pentru Cultură, 
Culte și Patrimoniu Național Neamț, precum și Forumului Democrat German, filiala Neamț 
(având în vedere implicarea meșterilor sași în construirea Bisericii Sf. Ioan Domnesc și a 
Turnului-clopotniță). 
 

II. Motivația demersului : 
 
       Colegiul Național ”Petru Rareș” din Piatra-Neamț are o vechime respectabilă-în 
2019 va sărbători 150 de ani de la înființare- și are deosebita onoare nu numai de a se afla 
în perimetrul Curții Domnești a lui Ștefan cel Mare, ci de a fi construit chiar peste zidurile 
acesteia. Pivnița Curții Domnești-azi Muzeu- se află în fața intrării principale în liceu și o 
legendă  a locului vorbește despre un tunel subteran care ar trece pe sub liceu și ar ajunge la 
Cetatea Neamțului, aflată la peste 40 de km de Curtea Domnească din Piatra-Neamț, fapt 
care stârnește imaginația și curiozitatea elevilor noștri, dar și a publicului larg. 
       Ansamblul Curții Domnești din Piatra-Neamț a fost în atenția profesorilor și a 
elevilor noștri  încă de acum 81 de ani, când profesorul Liceului de băieți ”Petru Rareș” din 
Piatra-Neamț a publicat lucrarea Curtea Domnească din Târgul Pietrii, apărută în 1936 la o 
tipografie din localitate și inclusă și în Anuarul Liceului din acel an. 
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       Ștefan cel Mare, ctitorul acestei Curți Domnești, nu a fost doar o personalitate a 
istoriei naționale, ci una de anvergură europeană, aflat în miezul ” cruciadelor târzii” și 
conștient de faptul că ”Moldova e poarta creștinătății”.   A fost contemporan cu regele 
Franței Ludovic al XI-lea, cu Henric al VII-lea Tudor, aliat al regelui Ungariei Matei 
Corvinul, vasal al Poloniei Cazimir al IV-lea în perioada1459-1499 , apoi aliat al regelui 
acesteia, Ioan Albert ( pe care l-a învins în 1497 la Codrii Cosminului, an în care începea și 
construcția Bisericii Sf. Ioan Domnesc de la Curtea Domnească din Piatra-Neamț, apoi egal 
și aliat al acestuia, prin Tratatul de la Hârlău din 1499-când era finalizată construcția 
Turnului-clopotniță de la Biserica Sf. Ioan Domnesc)  elogiat de  papa Sixt al IV-lea  și  de 
cronicarii străini.  
       Ctitoriile sale, în care includem și Curtea Domnească din Piatra-Neamț, fac 
parte nu doar din patrimoniul național, ci pot fi incluse cu mândrie în cel european, atât prin 
valoarea lor istorică, dar și prin semnificația lor în contextul european al vremurilor de 
atunci și de acum. 
        Din aceste motive, prilejul de a studia, în cadrul Proiectului Euroscola, mai 
multe lucruri despre această ctitorie- cu elemente moldovenești și germane- a fost privită de 
echipa de proiect nu numai ca o oportunitate, ci și ca o datorie. 
 

III.  Obiectivele Proiectului : 
 
1. Informarea elevilor din Colegiul Național ”Petru Rareș” cu privire la valoarea istorică , 

arhitecturală, de patrimoniu național și european a Ansamblului Curții Domnești din 
Piatra-Neamț, în contextul domniei lui Ștefan cel Mare și a istoriei naționale și 
europene recente. 

2. Informarea elevilor cu privire la elemente ale legislației naționale și europene privind 
patrimoniul național din  Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022, 
din Tezele patrimoniului cultural, a preocupărilor naționale și europene privind 
conservarea patrimoniului  și în privința  valorilor pe care se întemeiază Uniunea 
Europeană. 

3. Conștientizarea de către elevi a importanței patrimoniului național în respectarea și 
promovarea diversității culturale europene ; identificarea elementelor specifice stilului 
moldovenesc din vremea lui Ștefan cel Mare și a elementelor gotice preluate de la 
meșterii sași implicați în construirea Bisericii și a Turnului-clopotniță, ca elemente de 
unitate și diversitate.  

4. Implicarea elevilor Colegiului în promovarea Ansamblului Curții Domnești din Piatra-
Neamț în rândul publicului larg și în mediul on-line. 

5. Dezvoltarea spiritului civic al elevilor, atât prin promovarea Ansamblului Curții 
Domnești din Piatra-Neamț în rândul publicului larg, cât și prin elaborarea unui proiect 
de conservare a acestuia. 

6. Promovarea spiritului de echipă, a respectului pentru patrimoniul național și european, a 
dialogului multicultural. 

7. Dezvoltarea capacității elevilor din echipa de proiect de a comunica într-o limbă de 
circulație europeană. 

8. Dezvoltarea abilităților de studiu, cercetare și comunicare a elevilor implicați în proiect. 
9. Dezvoltarea, în rândul elevilor, a interesului pentru istoria națională și europeană, cu 

sublinierea elementelor de colaborare, toleranță, dialog.  
10. Promovarea rolului economic al patrimoniului național și european la dezvoltarea 

turismului cultural, a toleranței și dialogului multicultural. 
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IV.  Activități propuse în cadrul proiectului: 
 

1. Identificarea unui obiectiv de patrimoniu din localitate, în vederea  înscrierii la 
Concursul Euroscola și  formarea echipei de proiect, repartizarea responsabilităților.  

2. Lansarea proiectului, în cadrul Conferinței de presă organizată în parteneriat cu 
Primăria Piatra-Neamț, în cadrul Zilelor Orașului -22-25 iunie 2017. 

3. Realizarea paginii de facebook dedicată proiectului, lansarea candidaturii echipei de 
proiect pe această pagină și actualizarea ei periodică. 22 iunie 2017-lansarea 
candidaturii; actualizare periodică în intervalul iunie-octombrie 2017. 

4. Realizarea parteneriatelor cu Consiliul Local Piatra-Neamț, cu Complexul Muzeal 
Județean Neamț, cu Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național 
Neamț ,cu Forumul Democrat al Germanilor din Piatra-Neamț ( având în vedere 
implicarea meșterilor sași în construirea Bisericii Sfântul Ioan Domnesc și a 
Turnului-clopotniță).  

5. Studiu individual și participarea echipei de proiect la formări și dezbateri pe tema 
proiectului, realizate  de Catedra de Istorie din Colegiul Național ”Petru Rareș” , 
Complexul Muzeal Neamț și Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național 
Neamț, în intervalul iunie-august 2017 

6.  Activitate de voluntariat-ghidaj în perimetrul Curții Domnești cu prilejul 
comemorării a 513 ani de la moartea lui Ștefan cel Mare și Sfânt( 2 iulie 2017), în 
intervalul septembrie-octombrie 2017. 

7. Elaborarea materialului de prezentare a Ansamblului Curții Domnești din Piatra-
Neamț și a transformărilor suferite de acesta de-a lungul timpului. 

8. Elaborarea proiectului de promovare și de conservare a Ansamblului Curții 
Domnești. 

9.  Realizarea materialelor de promovare a Curții Domnești-calendar, alte obiecte 
promoționale și difuzarea acestora, în campanii out-door , în mediul virtual și în 
mass-media locală, la partenerii din proiect și la reprezentanții comunității. 

10. Realizarea unor întâlniri cu partenerii din proiect și cu agenți de turism din Piatra-
Neamț, în vederea promovării beneficiilor economice ale proiectului pentru 
dezvoltarea turismului.  

11. Elaborarea și aplicarea unor chestionare de feed-back privind importanța Curții 
Domnești din Piatra-Neamț în rândul elevilor Colegiului și a publicului larg ( sondaj 
stradal), prelucrarea răspunsurilor, utilizarea acestora în proiect.-la începutul 
proiectului, în luna iulie și spre finalul acestuia, în luna septembrie.  

12.  Realizarea prezentării în engleză/franceză a proiectului. 
13. Realizarea unei conferințe de presă cu toți partenerii proiectului, înaintea finalizării 

acestuia.  
14. Depunerea proiectului la București. 

V. Echipa de proiect: 
 

1. Ceornoleța Casandra Christiana-clasa a X-a B, matematică-informatică 
2. Secară Bianca Ștefania--clasa a X-a B, matematică-informatică 
3. Romila Mircea- clasa a X-a B, matematică-informatică 
4. Pașparugă Lavinia- clasa a X-a B, matematică-informatică 
5. Petrescu Andrei-clasa a XI-a B, matematică-informatică 
6. Scutaru Vlad Cosmin-clasa a IX-a F, științe sociale 
7. Nastasiu Teodora- clasa a IX-a F, științe sociale 
8. Afloarei-Rebegea Ingrid- clasa a IX-a F, științe sociale 
9. Ceobanu Daniela- clasa a IX-a F, științe sociale 
10. Găucan Lavinia- clasa a IX-a F, științe sociale 
11. Grigoraș Costinela- clasa a IX-a F, științe sociale 
12. Fătu Larisa-clasa a IX-a F, științe sociale 
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13. Teodorescu-Pascaru Ștefan Christian- clasa a IX-a F, științe sociale 
14. Rotariu Elena-Luisa-clasa a X-a F, științe sociale 
15. Mazilu Teodor-clasa a X-a D, științele naturii 
16. Hogea Bianca-Elena-clasa a IX-a E, științe sociale 
17. Agiurgioaie Carina-Ioana- clasa a IX-a E, științe sociale 
18. Băltog Robert-- clasa a IX-a E, științe sociale 
19. Gherasim Dumitrela Alexandra-clasa a X-a D,  
20. Radu Matei-clasa a IX-a B, matematică-informatică 
21. Cazac Iuliana Raluca-clasa a X-a D, științele naturii 
22. Florea Letiția –clasa a X-a D, științele naturii 
23. Petrache Alexandra Elena-clasa a IX-a E, științe sociale 
24. Griza Ioana –clasa a IX-a E, științe sociale 

 
Profesori coordonatori: 
 

1. Drexler Dorina-Luminița-dorinadrexler@yahoo.com; telefon 0745538563; 
specialitatea Istorie-Filozofie; 

2. Iacoban Sonia-soniacoban@yahoo.com; 0746205826 ; specialitatea Istorie. 
 

    Apreciem că acest concurs reprezintă o ocazie extraordinară de a promova, atât la nivel 
european, cât și a publicului larg din județ și din țară, a Ansamblului istoric al Curții Domnești din 
Piatra-Neamț, ca parte a identității noastre europene , precum și de consolidare a interesului pentru 
istorie și pentru patrimoniul național, în context european în rândul elevilor noștri. De asemenea, 
implicarea elevilor în acest proiect poate contribui la dezvoltarea spiritului civic a elevilor noștri, prin 
realizarea unor acțiuni de voluntariat, pentru promovarea patrimoniului național și de implicare în 
dezvoltarea comunității locale, prin sublinierea valențelor economice ale valorificării patrimoniului. 
Partenerii noștri din proiect, dar și publicul larg, vor beneficia de rezultatele muncii echipei de proiect, 
contribuind astfel și la promovarea implicării în problemele comunității a elevilor noștri. 

      Prin sublinierea elementelor cu specific național, alături de care sunt prezente elemente ale 
goticului european, prin prezentarea proiectului și în limbile engleză/franceză elevii noștri vor 
conștientiza necesitatea dialogului intercultural, a toleranței și a diversității. 

      Prin elaborarea unui proiect de conservare a Ansamblului Curții Domnești din Piatra-Neamț, 
elevii implicați în proiect vor  reflecta mai profund asupra cuvintelor atribuite  lui Ștefan cel Mare de 
Barbu Ștefănescu Delavrancea: ” Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, 
ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri, în veacul vecilor”, precum și asupra îndemnurilor 
rostite de Regele Mihai în discursul ținut în fața Parlamentului, la 25 octombrie 2011 : ” Nu văd 
România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am lut-o cu împrumut 
de la copiii noștri.” 

mailto:Dorina-Lumini%C8%9Ba-dorinadrexler@yahoo.com
mailto:Sonia-soniacoban@yahoo.com
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Ziua porților deschise la C.N.P.R. proiect de promovare a imaginii școlii 
MAI 2017 

 

ARGUMENT 

Promovarea ofertei şcolare este una din priorităţile noastre permanente. Pentru o cât mai bună 
informare şi consiliere a părinţilor și a elevilor care doresc să opteze pentru Colegiul Național Petru 
Rareș în cadrul examenului de admitere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2017-2018, se impune 
organizarea unor activități menite să  facă cunoscută oferta educațională, realizările elevilor și ale 
dascălilor școlii, proiectele școlare și extrașcolare, toate aspectele care definesc spiritul rareșist. 

SCOPUL  PROIECTULUI:   

 Promovarea imaginii școlii 
 Întărirea legăturilor cu părinții și comunitatea.  

  
OBIECTIVELE  PROIECTULUI:  

 Prezentarea ofertei educaționale 
 Prezentarea școlii, cu tot ce presupune ea: spații, elevi, dascăli și realizările acestora. 

 
GRUPUL ŢINTĂ: 

 Copiii care doresc să ia în considerare Colegiul pentru opțiunile lor de admitere, părinți. 
 

LOCUL DESFĂŞURĂRII:  

 Incinta școlii  
 

PERIOADA:  

 18 mai 2017 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

Nr. 
crt. Activitatea Responsabil 

1. 

Anunțarea activității, stabilirea echipei de proiect, 
împărțirea sarcinilor, conceperea structurii și a anunțului 

activității 
 

- Prof.  C. Jora 
- Prof.  M. Costea 
- Prof.  A. Veiss 
- Prof.  L. Mitrea 

2. 
Primirea copiilor 

Prezentarea programului activităților. 
 

Responsabilii de proiect, 
conducerea școlii 

3. 

Turul instituției (Grupuri de câte 2 elevi vor conduce 
invitații să cunoască principalele puncte de interes ale 

spațiului școlar: Biblioteca, laboratoarele, sala de sport, 
sala de festivități, curtea interioară) 

 

Elevi din clasele: 
 

Diriginții: 

4. Asistență la lecții demonstrative 
 

Profesori: Grigoruta 
Oniciuc, Dorina Drexler, 

Monica Costea, Dorel 
Haralamb, Ionică 
Florica, Loredana 

Mitrea, Sonia Iacoban, 
Aloma Veiss, Claudia 

Jora 

5. 
Prezentarea unor proiecte de anvergură (Hai în viitor!, 

Zayed, experiențe europene) - sala de festivități 
 

Profesori: Alexandru 
Iacob, Cristina Grigori, 

Lucian Iordăchescu, 
Aloma Veiss 

6. 

Noi suntem rareșiștii! - activități informative și de 
socializare realizate de elevii liceului, în curtea 

interioară, pe diverse domenii: 
-Performanța școlară - participarea la olimpiadele 

naționale și internaționale, concursuri; 
- Consiliul Elevilor - împărtășirea de experiențe; 

- Regulamentul de ordine interioară al Rareșului - 
”regulile casei”; 
- Voluntariate; 

- Publicații - reviste școlare; 
- Activități extrașcolare educative; 

- Excursii, vizite culturale 
- Sport pentru toți (prezentarea asociației sportive) 

 

 

7. Încheierea activității, cu un feed-back al participanților. 
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ZIUA PORȚILOR DESCHISE  

la 

 

Ți-ai ales liceul în care vei studia timp de 4 ani? 

Nu lăsa pe alții să îți hotărască viitorul! 

INVITAȚIE pentru ElEVII dIN clAsA A VIII-A de la  

Echipa de rareșiști, elevi și profesori, te invită în ziua de joi, 18 mai 2017, la Colegiul 
Național Petru Rareș din Piatra Neamț, pentru a ne cunoaște mai bine. 

 Vei vedea dacă suntem familia potrivită pentru tine! 

Te așteptăm între orele 10 -13 pentru un tur al liceului, lecții demonstrative, activități 
interactive și discuții prietenoase. 

Tu vei decide dacă aici este și locul tău!   

 

Hai în viitor! Ediția 2017 (VII) 
 

Evenimentul național Hai în viitor! a avut loc pe 19 mai 2017, în sala de festivități a Colegiului 
Național Petru Rareș din Piatra Neamț, în prezența unui public de cca. 170 de persoane. Au participat 
elevi, profesori, reprezentanți ai autorităților locale (Consiliul Județean, Consiliul Local, Inspectoratul 
Școlar), ziariști, reprezentanți ai sponsorilor, alți invitați. 
 

Evenimentul a constat într-un concurs național pentru elevi (înscris în calendarul CAEN al 
Ministerului Educației Naționale) și o sesiune de conferințe: echipa Aquila (robotică), dl. Alexandru 
Mironov (conferința „2037”) și Andrei Roibu (conferința „Viitorul aviației”). 
 

Evenimentul a fost popularizat prin intermediul afișelor distribuite în școli și licee din oraș, pe 
Facebook, în mass-media locală, pe platforma www.didactic.ro etc. Au fost tipărite pliante și mape 
distribuite publicului. La intrarea în liceu a fost amplasat un banner al evenimentului. Mai multe 
posturi tv locale au filmat evenimentul și au luat interviuri domnului Alexandru Mironov. 
 

http://www.didactic.ro/
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La concurs au fost înscrise 27 de proiecte de la școli din mai multe județe (Neamț, Argeș, 
Bacău, Brăila, Constanța, Giurgiu, București etc.), dintre care 25 s-au calificat în finală. Juriul a stabilit 
câștigătorii în conformitate cu paragraful 5.4 din regulamentul concursului. Câștigătorii ediției 2017 au 
fost: 
 

Premiul 
Valoare lei 

Proiectul 
Numele elevilor 

Prof. îndrumător 

Școala 

I 
2.000 

Decebalus Project 
Petrescu Andrei,  
Leontică Sebastian, Tofan Adrian,  
Zlotilă Diana, Pricope Maria,  
Bîrlădeanu Tudor, Luca Andreia,  
Constantin Mihai-Dragoș, Mușat Ruxandra, 
Florea Letiția 
Prof. Oniciuc Grigoruță 

Colegiul Național „Petru 
Rareș” P. Neamț 

II 
1.500 

Urmașii 
Podbereschi Pavel 

Colegiul Național „Petru 
Rareș” P. Neamț 

II 
1.500 

Biomasa – resursa viitorului 
Hâncu Șerban 
Prof. Coman Mariana 

Colegiul Național 
„Ferdinand I” Bacău 

III 
1.000 

Stilton Technology 
Crăcăoanu Constantin-Valentin,  
Săcăreanu Emanuel-Mădălin 
Prof. Olaru Cleopatra 

Colegiul Național 
„Gheorghe Asachi” P. 
Neamț 

Originalitate 
1.000 

Vestea pădurii 
Minciună Alexandru 
Prof. Tatulea Maria 

Colegiul Național „Dinicu 
Golescu” Câmpulung 

Mențiune 
500 

Timpul și călătoriile în timp 
Stavre Alin 
Prof. Dîrloman Gabriela 

Școala Superioară 
Comercială „Nicolae 
Kretzulescu” București 

 
*Proiectele câștigătoare pot fi vizionate la adresa 
https://www.facebook.com/events/380230015668768/ 
 
**  Au fost acordate două premii II deoarece juriul a acordat punctaj egal celor două proiecte atât 
la general cât și la criteriul de originalitate. Din acest motiv am renunțat la a doua mențiune, iar 
bugetul de premiere a fost 7.500 lei. 
 

Juriul a fost compus din următorii: 
• dr. economist Cristina Fleșeriu de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 
• profesor Liliana Iacob de la Colegiul Tehnic Forestier din Piatra Neamț,  
• șef lucrări dr. ing. Vlad Bocăneț de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,  
• profesor Liviu-Constantin Olaru de la C.N. Petru Rareș, Piatra Neamț  
• Octavian Palferenț, student al Academiei Forțelor Aeriene. 

 

https://www.facebook.com/events/380230015668768/
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Programul activităților educative școlare și extrașcolare (PAEE) 
an școlar 2016 – 2017 

 

Nr. 
crt. Denumirea și tipul acțiunii Data Locul de 

desfășurare Cine răspunde Cine participă 

1 Consiliul profesoral - alegerea consilierului de 
programe și proiecte educative 09.09.2016 CNPR Consiliul profesoral Cadrele didactice titulare 

2 Festivitatea de începere a anului școlar 12.09.2016 Curtea interioară a 
CNPR 

Director 
Directorii adjuncți 
Profesorii diriginți 

Cadre didactice 
Elevi 
Părinți 
Reprezentanți ai comunității 
locale 

3 Consfătuiri - consilieri educativi Conform 
planificării ISJ 

Conform 
planificării ISJ 

Inspector școlar 
responsabil cu 
activitatea educativă 

prof. Elena Năsoi 

4 Ziua limbilor europene 26.09.2016  CNPR prof. Adina Diaconescu 
prof. Claudia Jora Elevi 

5 Noaptea cercetătorilor  - parteneriat educațional 
cu ISJ 28.09.2016 Platoul pietonal Director adjunct Elevi 

6 Let's do it România - proiect național de 
voluntariat 28.09.2016 Zonă de 

ecologizare alocată 
Director adjunct 
Consilier educativ 

Elevi 
Echipa de voluntari Let's do 
it România - Neamț 
Asociația sens civic 

7 Ziua internațională a persoanelor vârstnice "Arc 
peste timp" 01.10. 2016 Biblioteca 

județeană 

Consilier educativ 
Reprezentantul elevilor 
Bibliotecar 

Cadre didactice 
Centrul pentru Cultură şi 
Arte „Carmen Saeculare” 
Reprezentanți ai Primăriei 

8 Ziua Educației - parteneriat educațional cu ISJ 05.10.2016 CNPR 
Profesori diriginți 
Director adjunct 
Consilier educativ 

Cadre didactice 
Elevi 
Invitați 

9 Participarea la activități organizate cu ocazia: 01-05.10.2016 CNPR Director Cadre didactice 
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Săptămânii prevenirii criminalității  - parteneriat 
educațional cu ISJ 

Poliția municipală Director adjunct 
Profesori diriginți 

Elevii clasei a 7-a 

10 Alegerea Președintelui Consiliului elevilor Octombrie 2016 CNPR Director adjunct 
Consilier educativ 

Elevi 
Observatori 

11 Ziua Națiunilor Unite (ONU) 24.10.2016 CNPR Profesori istorie Elevi 
Invitați 

12 
Participarea la activități organizate cu ocazia: 
Săptămânii educației globale  -  parteneriat 
educațional cu ISJ 

Noiembrie 2016 CNPR 
Profesori diriginți 
Director adjunct 
Consilier educativ 

Cadre didactice 
Elevi 
Invitați 

13 Hallowen party 31.10.2016 CNPR Profesori diriginți 
Consilier educativ 

Cadre didactice 
Elevi 

14 Ziua toleranței 16.11.2016 CNPR Profesori socio-umane Cadre didactice 
Elevi 

15 
Participarea la activități organizate cu ocazia: 
Săptămânii educației globale  -  parteneriat 
educațional cu ISJ 

Noiembrie 2016 CNPR 
Profesori diriginți 
Director adjunct 
Consilier educativ 

Cadre didactice 
Elevi 

16 Zilele liceului 25.11-
30.11.2016 CNPR 

Directori 
Profesori 
Consilier educativ 

Elevi 
Părinți 
Invitați 

17 Balul bobocilor 29.11.2016 Sala Polivalenta Asociația părinților 
Directori 

Elevi 
Părinți 
Invitați 

18 1 Decembrie - ziua națională a României 30.11.2016 CNPR Profesori istorie Elevi 
Invitați 

19 Ziua mondială Anti Sida 01.12.2016 CNPR Profesori biologie 
Consilier educativ 

Elevi 
Parteneri ONG 

20 
Participarea la activități organizate cu ocazia: 
Festivalului șanselor tale - festivalul educației 
permanente  - parteneriat educațional cu ISJ 

Decembrie 2016 CNPR 
ISJ 

Profesori diriginți 
Consilier educativ 

Elevi 
Invitați 

21 
Participarea la activități organizate cu ocazia: 
Datini și obiceiuri de iarnă  - parteneriat 
educațional cu ISJ 

Decembrie 2016 CNPR 
ISJ 

Profesori diriginți 
Consilier educativ Elevi 

22 Sărbătorim Crăciunul ! Dăruind vei câștiga 21.12.2016 CNPR Profesori de educație 
muzicală 

Elevi 
Invitați 
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Reprezentat elevi 

23 
Participarea la activități organizate cu ocazia: 
Împreună împotriva violenței  -  parteneriat 
educațional cu ISJ 

Ianuarie-
Decembrie 

CNPR 
ISJ 

Profesori diriginți 
Consilier educativ 

Elevi 
Parteneri 

24 
Participarea la activități organizate cu ocazia: 
Prevenirea delicvenței juvenile  -  parteneriat 
educațional cu ISJ 

Ianuarie-
Decembrie 

CNPR 
ISJ 

Profesori diriginți 
Consilier educativ 

Elevi 
IJP 
Inspectoratul de Jandarmi 

25 
Participarea la activități organizate cu ocazia: 
Prevenirea și combaterea traficului de ființe 
umane  -  parteneriat educațional cu ISJ 

Ianuarie-
Decembrie 

CNPR 
ISJ 

Profesori diriginți 
Consilier educativ 

Elevi 
IJP 
Inspectoratul de Jandarmi 

26 
Participarea la activități organizate cu ocazia: 
Prevenirea violenței în mediul școlar  -  
parteneriat educațional cu ISJ 

Ianuarie-
Decembrie 

CNPR 
ISJ 

Profesori diriginți 
Consilier educativ 

Elevi 
IJP 
Inspectoratul de Jandarmi 

27 
Participarea la activități organizate cu ocazia: 
Prevenirea abandonului și absenteismului școlar  
-  parteneriat educațional cu ISJ 

Ianuarie-
Decembrie 

CNPR 
ISJ 

Profesori diriginți 
Consilier educativ 

Elevi 
IJP 
Inspectoratul de Jandarmi 

28 
Participarea la activități organizate cu ocazia: 
Stop accidentelor - viața are prioritate  -  
parteneriat educațional cu ISJ 

Ianuarie-
Decembrie 

CNPR 
ISJ 

Profesori diriginți 
Consilier educativ 

Elevi 
IJP 
Inspectoratul de Jandarmi 

29 Medalion Eminescu - seară de poezie 15.01.2017 Biblioteca CNPR 
Profesorii de Limbă și 
literatură română 
Consilier educativ 

Elevi 
Invitați 

30 Unirea principatelor române 24.01.2017 CNPR 
Muzeul de istorie 

Director 
Profesori de istorie 

Elevi 
Invitați 

31 Ziua siguranței pe internet 11.02.1017 CNPR Profesori IT 
Consilier educativ 

Elevi 
Profesori 
Invitați 

32 Valentine's day 14.02.2017 CNPR Profesori diriginți 
Consilier educativ 

Elevi 
Profesori 
Invitați 

33 Sărbătorirea Zilei Mamei 08.03.2017 CNPR sala de 
festivități 

Director 
Profesori 

Elevi 
Părinți 

34 Ziua internațională a poeziei 21.03.2017 CNPR - bibliotecă Profesori de Limbă și 
literatură română 

Elevi 
Invitați 
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Profesori diriginți 

35 Concursul național de proiecte Hai în viitor - 
activitate inclusă în calendarul național MEN Mai 2017 CNPR Director 

Prof. Iacob Alexandru 

Profesori 
Elevi 
Invitați 

36 Să ştii mai mult, să fii mai bun 22-26.05.2017 CNPR 
Director adjunct 
Consilier educativ 
Profesori diriginţi 

Profesori 
Elevi 
Invitați 

37 Concursul național Tinere condeie - parteneriat 
MEN-ISJ 

Mai se trimit 
lucrările CNPR Director adjunct 

Prof. dr. Costea Monica 
Elevi 
Profesori 

38 Ziua Europei 09.05.2017 CNPR Profesori istorie 
Bibliotecar 

Elevi 
Profesori 
Invitaţi 

39 Ziua eroilor 13.05.2017 CNPR Profesori istorie 
Bibliotecar 

Elevi 
Profesori 
Invitaţi 

40 Participarea la concursul Tinerii dezbat  -  
parteneriat educațional cu ISJ Mai 2017 CNPR 

Profesori de socio-
umane 
Profesori de istorie 

Elevi 

41 Participarea la Târgul ofertelor educaţionale 
2017-2018 Aprilie 2017 CNCH Director adjunct 

Consilier educativ Elevi 

42 Ziua mondială împotriva fumatului 31.05.2017 CNPR Profesori biologie 
Consilier educativ 

Elevi 
Invitaţi 

43 Ziua mondială a mediului 05.06.2017 CNPR Profesori biologie 
Consilier educativ 

Elevi 
Invitaţi 

44 Ziua învăţătorului 05.06.2017 CNPR 

Prof. Grigoras-Popa 
Gheorghe 
Consilier educativ 
 

Elevi 
Invitaţi 

45 Ultimul clopoţel 16.06.2017 CNPR Profesorii diriginti Elevii claselor V-XII 
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Violența în școli 

Plan operațional privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar 
 

COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ” – PIATRA NEAMŢ 
ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 

FORMA DE 
VIOLENŢĂ OBIECTIVE MĂSURI /ACTIVITĂŢI 

RESPONSABILI 
ŞI INSTITUŢII 
CU CARE SE 

COLABOREAZĂ 

 
TERMENE 

DE 
REALIZARE 

SAU 
APLICARE 

INDICATORI 
DE 

EVALUARE 

 
Violenţa 

exercitată 
asupra mediului 

şcolar (elevi, 
cadre didactice, 

personalul 
didactic auxiliar 
şi nedidactic) de 
către persoane 

străine de 
mediul şcolar 

 
 
 
 
 

 
Cunoaşterea şi 

aplicarea 
prevederilor 

Legii 272/2004 
privind 

protecţia şi 
promovarea 
drepturilor 

copilului 
 
 
 
 
 
 
 

 
►Instruirea cadrelor didactice privind: 

- realizarea de întâlniri, dezbateri, ateliere 
de lucru,  consilii profesorale cu temă, 

activităţi în cadrul cercului coordonatorilor 
de programe şi proiecte educative, comisii 

metodice ale diriginţilor pe tema cunoaşterii 
normelor legislative privind securitatea si 

siguranţa elevilor si personalului din 
unităţile de învăţământ; 

- Iniţierea de dezbateri si activităţi de 
informare a părinţilor asupra normelor 

legislative privind securitatea şi siguranţa 
elevilor în unităţile de învăţământ. 

 
►Informarea   Consiliului Reprezentativ al 

Elevilor cu privire la persoanele şi 

 
ISJ, 

CJRAE, 
CŞAP(cabinet şcolar 

de asistenţă 
psihopedagogică), 

profesori psihologi, 
directori, consilieri 
educativi, diriginţi 

 
 
 
 
 
 

Toate cadrele 
didactice 

 
 
 

octombrie 
 
 

Periodic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diminuarea 
numărului de 

agresiuni 
executate asupra 
elevilor, cadrelor 

didactice, 
personalului 

didactic auxiliar şi 
nedidactic 
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Violenţa în 
interiorul 

mediului şcolar: 
- între elevi 
- în relaţiile 

elevi – 
cadre 

didactice, 
personalul 

didactic 
auxiliar şi 
nedidactic 

- între părinţi 
şi elevi, 

părinţi şi 
cadre 

didactice, 
personalul 

didactic 
auxiliar şi 
nedidactic 

 
 
 
 
 
 

Prevenirea şi 
combaterea 
agresiunilor 

fizice, verbale 
sau de altă 

natură care se 
pot exercita 

asupra elevilor, 
cadrelor 

didactice şi 
altor categorii 

de personal din 
cadrul unităţii 

şcolare, 
provenit din 
partea unor 

persoane 
străine de 

mediul şcolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

instituţiile cărora li se pot adresa pentru 
semnalarea actelor de violenţă şi prevenirea 

acestora; 
 

- intensificarea legăturilor cu poliţistul de 
proximitate şi Serviciul de jandarmerie şi 
asigurarea prezenţei zilnice a acestora pe 

raza unităţilor de învăţământ, conform unei 
planificări convenite între părţi; 

- asigurarea pazei incintei şcolii şi a 
împrejurimilor prin prezenţa unui gardian 

public zilnic ; 
- reevaluarea serviciului în unitatea şcolară, 
atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru 

elevi, ţinându-se cont de următoarele 
aspecte: 

 
 includerea în Regulamentul de ordine 

interioară, în cazul în care nu s-a făcut 
acest lucru, a unui capitol distinct 
referitor la gestionarea ordinii şi 

siguranţei în perimetrul unităţii şcolare, 
prevederile acestuia fiind aduse la 

cunoştinţa cadrelor didactice şi elevilor, 
prin popularizarea lor în cadrul orelor de 
dirigenţie şi afişarea într-un loc vizibil, la 

care elevii şi cadrele didactice să aibă 
acces; 

 
 verificarea zilnică, de către profesorii de 

serviciu/diriginţii din unităţile  şcolare a 
modului în care îşi petrec elevii pauzele; 

 
 realizarea unei situaţii statistice lunare a 

tipurilor de cazuri de violenţă întâlnite în 

 
 
 
 
 

Toate cadrele 
didactice 

 
 
 
 
 
 
 

Autoritati 
Locale 

IPJ 
ONG-uri 
Biserica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISJ 
CJRAE 
CŞAP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 

octombrie 
 
 

Periodic 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 
 

periodic 

 
 
 
 
 

Numărul de 
întâlniri realizat 
la nivelul şcolii 

 
 
 
 
 
 
 

Efectuarea zilnică 
şi permanentă a 

serviciului pe 
şcoală 
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şcoală, a elevilor care au comis abateri şi 
monitorizarea comportamentului acestora 

(inclusiv includerea lor în programe de 
consiliere permanentă) 

 
- realizarea unor  materiale de informare 
pentru elevi, părinţi,  cadre didactice pe 

tema violenţei şcolare; 
- întâlniri cu  reprezentanţi ai Poliţiei pe 
tema cauzelor violenţei în societate si în 

şcoli; 
- dezbateri, work-shopuri în parteneriat cu 

reprezentanţii societăţii civile (ONG-uri, 
Biserica, etc.); 

- introducerea în programarea orelor de 
dirigenţie/consiliere a unor teme privind 

violenţa în şcoli. 

 
CŞAP 

 
 
 
 
 

Toate cadrele 
didactice 

Consiliul Local al 
Tinerilor 
Biserica 

 
 

diriginţii 

 
 
 
 
 
 

Numărul de teme 
realizate la nivelul 
şcolii (minim una 

anual pentru 
fiecare clasă) 

 
 
 
 

  
Consilierea 

psihologică şi 
pedagogică a 
elevilor şi a 

cadrelor 
didactice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► informări cu operativitate a ISJ,  IJP, a 
CJAP/ CJRAE,  în cazul apariţiei unor 

situaţii de risc sau a producerii unor acte de 
violenţă în şcolii, în vederea consilierii 

persoanelor implicate; 
► verificări cu operativitate a informaţiilor 

obţinute referitoare la situaţiile de risc 
privind iminenţa comiterii unor acte de 

tulburare a procesului instructiv-educativ, 
de implicare a elevilor în acte de viol,  

practicare a prostituţiei, consum si trafic de 
substanţe halucinogene etc. 

► Abordarea cazurilor complexe de 
indisciplină sau risc de delicvenţă în echipe 
operative formate din psihopedagogi de la 
CJRAE/CŞAP, diriginţi, reprezentanţi ai 

poliţiei, medicul şcolii; 
►optimizarea comunicării cu familia în 

 
ISJ 

CJRAE 
CŞAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CJRAE 
CŞAP 

 
 

 
 
 

Semestrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodic 

 
 

Numărul de elevi 
participanţi la 

cadre didactice, 
personalul 

didactic auxiliar şi 
nedidactic 

participanţi la 
activitatea de 

consiliere 
 
 
 
 
 
 

Numărul de elevi 



Raport privind starea învățământului în C.N.P.R 

 108 

 
 
 
 
 
 
 

Oferirea de 
alternative 

educaţionale 
atractive pentru 

petrecerea 
timpului liber 

prin 
participarea la 

activităţi 
extracurricula-

re 

vederea prevenirii violenţei în scoli. 
►parteneriat educaţional cu IJP pe tema 
reducerii violenţei, cu accent la clasele V – 

VIII 
Realizarea de activităţi de informare şi 

prevenire privind consilierea elevilor aflaţi 
în situaţii de risc, susţinute de profesorul 

psiholog şi de specialişti din cadrul 
Centrului de Consiliere si Prevenire 

Antidrog 
 

► organizarea unor  focus-grupuri, work-
shopuri şi dezbateri cu elevii, părinţii si 

profesorii din scoală 
►înscrierea elevilor în cadrul unor cluburi 

sau Palatul Copiilor, cursuri de înot etc. 
►organizarea de concursuri de educaţie 

civică/nonviolentă la clasele  V - VIII 
►organizarea campionatului de fotbal/ 

baschet etc. 
► atragerea de sponsori în vederea 
realizării unor proiecte şi programe. 

 
Diriginţii claselelor 

V – VIII 
Consilierul educativ 

CŞAP 
Centru Consiliere şi 
Prevenire Antidrog 

CŞAP 
 
 
 
 
 
 

Profesorii de 
educaţie fizică 

 
Toate cadrele 

didactice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

permanent 

consiliaţi 
Ameliorarea 

comportamentului 
acestora 

 
 

Numărul de 
proiecte iniţiate şi 
numărul de elevi 

participanţi 
 

Numărul de elevi 
participanţi la 

diferite activităţi 
extracurriculare 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea a III-a – PROIECTE EUROPENE 
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Proiect de înfrățire între C.N.P.R. și liceul „SAINT-EXUPERY” din Franța 
 

În perioada 5-13 februarie 2017, a avut loc o vizită a unui grup de 21 de elevi (clasele a X-a şi a 
XI-a) şi 4 profesori (Loredana Mitrea, Cristina Grigori, Raluca Rusu, Sonia Iacoban) de la Colegiul 
Naţional „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ la liceul „Saint-Exupéry” din localitatea Saint-Raphael, 
regiunea PACA, Franţa. Acest schimb de experienţă se încadrează în proiectul de înfrăţire a celor două 
licee, care impune două schimburi de elevi pe an şcolar. Această înfrăţire (al cărei document oficial a 
fost semnat în luna mai 2016) este rezultatul colaborării excelente pe care cele două licee au avut-o în 
cadrul proiectului Erasmus+ „De la scrieri la ecrane”, desfăşurat în perioada 2014-2016. Vizita din 
februarie 2017 a liceenilor români la liceul francez a însemnat atât participarea la orele de curs, cât şi 
la activităţi culturale şi artistice.  

Tema proiectului din acest an a fost „Origini latine comune. Tradiţii diferite”. Elevii români au 
prezentat regiunea şi oraşul Piatra-Neamţ, un film despre cetatea Bâtca Doamnei, un film despre 
tradiţiile de iarnă la români şi câteva legende ale muntelui Ceahlău, lucrări foarte apreciate de francezi. 
Românii au prezentat şi două expoziţii de fotografie, despre ceramica de Cucuteni şi despre tradiţiile 
de iarnă, expoziţii organizate în spaţiul Performance al CDI-ului liceului francez, în paralel cu 
expoziţia foto a artistei franceze Alexandra Rio. Descoperirea originilor latine ale aşezării franceze s-a 
făcut cu sprijinul Muzeului de arheologie din Fréjus, care a asigurat două activităţi remarcabile, 
interactive, prin care elevii au fost invitaţi să descopere ei înşişi punctele de reper ale civilizaţiei 
romane pe teritoriul francez. În cadrul Mediatecii din Saint-Raphael, elevii au putut participa la 
activităţi demonstrative în spaţiul CreaLab (FabLab, atelier de creaţie digitală, jocuri video, imprimare 
3D, biblioteca de tineret) şi au vizionat un film pe marginea căreia a avut loc o dezbatere foarte 
apreciată de prietenii francezi. Pe lângă acestea, un atelier de slam a oferit elevilor români posibilitatea 
de a-şi arăta măiestria şi creativitatea în folosirea limbii franceze. Comunicarea în cadrul schimbului a 
avut loc în limbile franceză şi engleză. Au fost apreciate, de ambele părţi, implicarea cu entuziasm a 
tuturor participanţilor, dar şi legăturile de prietenie ce s-au înfiripat în această săptămână. Implicarea 
deosebită a profesoarelor franceze (Christine Denel, Florence Delcos şi Aurélie Eloto), a directorilor 
liceului francez, s-a concretizat într-un program bogat şi diversificat de activităţi, care s-a încheiat cu o 
excursie la Nisa, în prima zi a carnavalului. Elevii români au avut ocazia să participe şi la un meci de 
handbal al echipei din Saint-Raphael, ai cărei portar şi antrenor secund sunt de origine română. 
Deplasarea elevilor şi a profesorilor români s-a făcut cu finanţare proprie.  

În perioada 21-28 mai, 18 elevi francezi, profesori şi directorul liceului francez au venit la 
Piatra-Neamţ pentru a cunoaşte locurile de care românii sunt atât de mândri şi pentru a desfăşura 
activităţi pedagogice şi cultural-artistice comune. S-au desfăşurat activități comune în 
interdisciplinaritate, coordonate de profesorii: Loredana Mitrea, Cristina Grigori, Cătălina Boghian, 
Rusu Raluca, Iacoban Sonia. Liceul nostru a primit și vizita directorului Liceului Saint-Exupery din 
Saint-Raphael. În săptămâna 21-28 mai, au avut loc activități legate de proiectul de anul acesta al 
înfrățirii, Origini latine comune, tradiții diferite. Elevii francezi și români au descoperit unele din 
tradițiile noastre (dansuri populare, gastronomie), au vizitat Cetatea Neamțului și Casa memorială Ion 
Creangă de la Humulești, au participat la activități desfășurate în colaborare cu Biblioteca Județeană 
G. T. Kirileanu (prezentarea unor scriitori români de limbă franceză) și Centrul Carmen Saeculare 
(atelier de olărit), la atelier de desen, la Festivalul Dacic, la ateliere de astronomie, engleză, biologie. 
Delegația franceză a fost primită la Primăria Piatra-Neamț și la Consiliul Județean Neamț.  
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Eco-Şcoala 
 

În cadrul programului Eco-Școala nu acționăm doar în calitate de observatori ai problemelor de 
mediu, ci și prin activități concrete care vizează: educarea elevilor cu privire la modalitățile de 
economisire a apei și energiei, diminuarea și reciclarea deșeurilor, menținerea unor habitate sigure 
pentru animale, promovarea uni alimentații sănătoase, învățarea despre rolul important pe care îl are 
pădurea pentru o lume sustenabilă. 

Suntem parte a unei mari mișcări internaționale, la care participă milioane de elevi din întreaga 
lume. Datorită celor 7 pași, puteți fi siguri că tot ce se întâmplă la nivelul școlii noastre se petrece și la 
nivel global, cu un comitet eco, o analiză de mediu, un plan de acțiune, resurse curriculare și 
participarea directă a întregii școli, cât și a comunității locale. Deținem steagul verde ECO școala din 
anul 2009, iar tinerii se simt bine, învață și iau atitudine, pentru a face cu adevărat o schimbare. 

În cadrul programului Eco-Școala, în primul semestru am parcurs cei 7 pași corespunzători 
programului și am realizat două activități cu ocazia zilei Liceului: „Proiecte Ecologice privind 
Poluarea din Orizontul Local” și „Alimentația sănătoasă. 
 



Raport privind starea învățământului în C.N.P.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea a IV-a – COMUNICARE 
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Relația cu mass-media 
 
 În vederea creșterii eficienței activității educative și extracurriculare, în anul școlar 2016-
2017 am continuat colaborarea cu presa locală pentru popularizarea rezultatelor deosebite ale 
scolii în mass-media. 
 Principalele evenimente organizate de către CNPR au avut o ilustrare exactă în media 
locală, atât în presa on-line, cât și la posturile locale de televiziune. În primul rând, rezultatele 
obținute la olimpiadele școlare naționale au fost mediatizate, la toate disciplinele, sub 
coordonarea ISJ Neamț. 
 De asemenea, atât concursurile desfășurate sub egida CNPR (Concursul Național de fizică 
„Evrika”, Concursul de limba engleză/franceză „Fii ambasadorul liceului tău”, Concursul de 
selecție a lotului României de astronomie, Cercurile reunite ale profesorilor de istorie din 
Neamț, Concursul de robotică) cât și activitățile extracurriculare ce au avut loc în cadrul 
liceului (Balul Bobocilor CNPR, Campania „No Hate Speech”, Expoziție pascală și spectacol 
”Din suflet pentru suflet”, Proiect de înfrățire cu Liceul Saint-Exupéry din Saint-Raphaël, 
Franța -„Origini comune tradiții diferite”, Ziua porților deschise, spectacolele trupei de teatru 
TeenAct, proiectul anti-bulling, participarea la festivalul de scurt metraj FILMMIC) si-au găsit 
ecouri în presa locală.  
 Acestora li se adaugă manifestările pregătite de Consiliul Elevilor din CNPR care au avut 
un puternic impact în mass-media, dar și pe siturile de socializare, prezența elevilor și a 
cadrelor didactice din Rareș la multe acțiuni din spațiul cultural nemțean fiind remarcată de 
fiecare dată de către presă (întâlnirea elevilor cu poeta Ana Blandiana, celebrarea Zilei Unirii, 
participarea la programul educațional TomorrowME) 
 În plus, în anul școlar trecut am avut în vedere promovarea voluntariatului, a 
organizațiilor din care fac parte elevii Colegiului Național „Petru Rareș” dar și a proiectelor 
inițiate în cadrul acestora.  
 Printre instituțiile de presă care au colaborat în anul școlar 2016-2017 cu CNPR se 
numără Monitorul de Neamț, Ceahlăul, Realitatea Media, Televiziunea 1TV, dar și numeroase 
situri de presă: Ziar Neamt.ro, ZCH News.ro, ziarpiatraneamt.ro. 
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Prioritățile Colegiului Național Petru Rareș pentru anul școlar 2017-2018 
 

Echipa managerial a CNPR si-a stabilit misiunea de a promova performanţa în procesul 
educativ și de a cultiva expresivitatea, potentialul si sensibilitatea elevilor, cu scopul implinirii 
personale si al asumarii unei  vieti sociale de calitate. 

 

VALORI INSTITUȚIONALE promovate în Colegiul Național Petru Rareș 
 

În C.N.P.R., managementul la nivel instituțional pune accent pe calitatea educației şi 
promovează valori instituționale precum: 
 

• Excelența - un element de referință în toate demersurile întreprinse; 
 

• Adaptabilitatea, implicând: 
 

1. preluarea critică şi implementarea creativă a achizițiilor pozitive din 
domeniul științelor educației; 

 

2. armonizarea obiectivelor şi strategiilor instituționale, dar şi a mentalităților 
şi atitudinilor comunității locale cu cerințele şi rigorile cadrului național și 
european;  

• Integritatea - onestitate şi substanță în toate activitățile membrilor comunității 
școlare, transparență în tot ce ne propunem să realizăm; responsabilitate în 
concordanță cu misiunea profesiei şi standardele profesionale; 

 

• Calitatea - susținerea unei culturi a calității în toate domeniile şi la toate nivelurile 
structurale şi funcționale ale unităților școlare; 

 

• Flexibilitatea - în vederea depășirii diverselor obstacole din calea realizării 
programelor individuale şi instituționale; 

 

• Cooperarea şi comunicarea - intra şi interinstituțională, locală, regională, națională 
și internațională; 

 

• Profesionalismul - în găsirea de soluții şi alternative la constrângerile inerente, de 
natură diversă, în fața dezvoltării şi afirmării  instituționale, intervenția cu onestitate 
şi responsabilitate în concordanță cu misiunea profesiei şi standardele profesionale; 

 
• Educația pe toată durata vieții - pentru membrii comunității; 

 

• Echitatea - egalitatea de șanse pentru toți / acces la educație pentru toți copiii. 
 

• Competenţa profesională - personalul din C.N.P.R., angajat pe diferite poziţii, 
trebuie să dovedească prin CV şi prin activitatea desfăşurată cunoaşterea domeniului 
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respectiv, deschiderea către învăţare şi perfecţionare continuă, asigurarea calităţii şi 
urmărirea excelenţei. 

 

• Îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite – Echipa managerială de la C.N.P.R. 
va urmări îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite prin: 

 

• evaluarea continuă a activităţii personalului angajat în C.N.P.R. pentru 
asigurarea profesionalis-mului, a calităţii şi a integrităţii; 

• consultarea tuturor actorilor implicaţi în procesul de educaţie (cadre 
didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală) cu privire la toate 
demersurile care au în vedere creşterea calităţii serviciilor educaţionale; 

• comunicarea eficientă şi sistematică cu reprezentanţii cadrelor didactice, 
a elevilor, părinţilor şi comunităţilor locale în vederea obţinerii 
informaţiilor relevante ce au legatură cu serviciile educaţionale oferite de 
instituţiile şcolare; 

• realizarea de rapoarte semestriale şi informarea publicului cu privire la 
activitatea C.N.P.R., a stării învăţământului din Colegiu; 

• realizarea de parteneriate şi colaborarea cu instituţii similare din ţară şi 
din Europa, cu instituţii non guvernamentale, cu reprezentanţi ai 
autorităţilor naţionale, regionale şi locale; 

• compararea continuă a rezultatelor activităţii C.N.P.R. cu rezultatele 
altor instituţii similare din ţară şi din Europa; 

• implicarea personalului C.N.P.R. în programe de formare continuă, în 
proiecte europene şi în cercetare. 
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Anexa 1 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele elevului 

Clasa Profesor 
Olimpiada 
judeţeană 

Olimpiada 
naţională 

CAEN Alte concursuri 

1 
Andronic Darius 

Dimitrie 
VI Sandovici Adrian Premiul II 

  
Concurs judeţean Mathesis-Premiul I 

2 Andronic Maria VI Sandovici Adrian Premiul I participant 

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Premiul II 

Concurs judeţean Mathesis-Menţiune 

3 Anegrului Raluca IX C Georgescu Liliana 
    

4 Apetrei Cătălina X A Sandovici Adrian 
   

Concurs judeţean Constantin Borş-Premiul 
III 

5 Apostol Alexandru VI Sandovici Adrian Menţiune 
   

6 Bălan Nicoleta XI A Vaculik Livia 
   

Concurs judeţean Mathesis-Premiul II 

7 
Barticel Emanuel 

Mihai 
VI Sandovici Adrian Menţiune 

   

8 Berea Carmen Elena VI Sandovici Adrian Menţiune 
   

9 
Berea George 

Alexandru 
V Vaculik Livia Menţiune 

  

Concurs judeţean Mathesis-Menţiune, 
Concursul naţional Luminamath-Premiul II 

10 Bistriceanu Traian VI Sandovici Adrian 
   

Concursul naţional Luminamath-Menţiune 

11 Blanaru Andy XI B Grigoriu Costică Menţiune 
  

Concurs judeţean Constantin Borş-Premiul 
II 
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12 
Buculei Ioana 

Alexandra 
V Vaculik Livia 

   
Concursul naţional Luminamath-Premiul III 

13 Buzdea Matei VII Grigoriu Costică Premiul II 
  

Concurs judeţean Mathesis-Premiul I 

14 Cenuşe Vlad VI Sandovici Adrian 
   

Concursul naţional Luminamath-Menţiune 

15 Filip-Muraru Elena VIII Sandovici Adrian Menţiune 
   

16 Gavrilescu Ştefana VIII Sandovici Adrian Menţiune 
   

17 Grigoriu Costin XI B Grigoriu Costică Premiul I participant 
 

Concurs judeţean Mathesis-Premiul II 

18 Iliescu Andreea X C Georgescu Liliana 
   

Concurs judeţean Mathesis-Premiul III 

19 Iovu Oana Călina XI D Ţuculeanu Vasile 
  

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Menţiune 

 

20 Istrate Iasmina IX C Georgescu Liliana 
  

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Menţiune 

 

21 Leontică Sebastian XI B Grigoriu Costică Premiul II 
  

Concurs judeţean Mathesis-Menţiune 

22 
Lupaşcu Simon 

Dimitrie 
V Vaculik Livia Menţiune 

  

Concurs judeţean Mathesis-Premiul I,   
Concursul naţional Luminamath-Premiul II 

23 Manole Daniel IX B Neţa Camelia Menţiune 
  

Concurs judeţean Mathesis-Premiul I,       
Concurs judeţean Constantin Borş-Premiul 

I 
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24 
Miclăuş Felix 
Maximilian 

X C Georgescu Liliana 
  

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Menţiune 

Concurs judeţean Mathesis-Menţiune 

25 Mitrea Andrei XI B Grigoriu Costică Menţiune 
   

26 Munteanu Andreea VIII Sandovici Adrian 
   

Concurs judeţean Mathesis-Menţiune 

27 Oniga Amalia V Vaculik Livia 
   

Concurs judeţean Mathesis-Menţiune 

28 Pantaziu Mihnea V Vaculik Livia 
   

Concursul naţional Luminamath-Premiul III 

29 Pleşca Ciprian XII D Ciorăscu Gheorghe 
  

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Premiul III 

Concurs judeţean Mathesis-Premiul II 

30 Popescu Antim XII C Georgescu Liliana 
  

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Menţiune 

Concurs judeţean Mathesis-Premiul III 

31 Pristavu Ştafan Călin V Vaculik Livia 
   

Concursul naţional Luminamath-Premiul II 

32 Răuţă Alexandra IX B Neţa Camelia Premiul II 
   

33 Roca Ioana Maria X B Grigoriu Costică Premiul I 
medalie bronz 

SSMR  
Concurs judeţean Mathesis-Premiul I 

34 Roca Lidia X C Georgescu Liliana 
  

Concursul 
Adolf 

Concurs judeţean Mathesis-Premiul II 
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Haimovici-faza 
judeţeană-
Premiul II 

35 
Spiridon Andra 

Elena 
X B Grigoriu Costică Menţiune 

  
Concurs judeţean Mathesis-Premiul I 

36 Spiridon Călin XII B Sandovici Adrian Premiul I 
Menţiune şi 

medalie argint 
SSMR  

Concurs judeţean Mathesis-Premiul I 

37 Tanasă Tudor IX B Neţa Camelia Premiul I participant 
 

Concurs judeţean Mathesis-Menţiune,       
Concurs judeţean Constantin Borş-Premiul 

II 

38 Tofan Adrian XI B Grigoriu Costică Menţiune 
  

Concurs judeţean Mathesis-Premiul I,       
Concurs judeţean Constantin Borş-Premiul 

I 

39 Toma Emilia X C Georgescu Liliana 
  

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Premiul I, 
Concursul 

Adolf 
Haimovici-faza 

naţională-
Menţiune 

Concurs judeţean Mathesis-Premiul I 

40 
Vasiliu Anghel 

Alexandru 
IX C Georgescu Liliana 

  

Concursul 
Adolf 

Haimovici-faza 
judeţeană-
Menţiune 
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41 Verdeş Maria VII Grigoriu Costică Menţiune 
   

42 Zăgărin Tudor-Ioan VI Sandovici Adrian Menţiune 
  

Concurs judeţean Mathesis-Menţiune 

43 Onică Stefan VII Goraș Ana-Cristina 
Mențiune 
specială    

44 Crăciun Radu IX C Veiss Aloma-Maria Premiul I 
Premiul 
special   

45 Tărămtuș Andrada X C Veiss Aloma-Maria Premiul I participant 
  

46 Ababei Alexandru XI C Veiss Aloma-Maria Premiul I participant 
  

47 Macsim Mihaela XII D Veiss Aloma-Maria Premiul I 
Premiul 
special   

48 Anegrului Raluca IX C Veiss Aloma-Maria Premiul II 
   

49 Bîrlădeanu Tudor XI B Veiss Aloma-Maria Premiul II 
   

50 Luca Ilinca IX C Veiss Aloma-Maria Premiul III 
   

51 Pricope Maria X C Veiss Aloma-Maria Premiul III 
   

52 Drelciuc Maria XI B Veiss Aloma-Maria Premiul III 
   

53 Poețelea Rareș IX B Veiss Aloma-Maria Menţiune 
   

54 Bărbuț Anda X C Veiss Aloma-Maria Menţiune 
   

55 Asiei Ștefania X C Veiss Aloma-Maria Menţiune 
   

56 Bleoja Elena Lavinia XI D Veiss Aloma-Maria Menţiune 
   

57 Roșoaia Eduard IX  C Veiss Aloma-Maria 
Mențiune 
specială    
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58 
Voicu Mateea-

Gabriela 
VI Veiss Aloma-Maria 

  

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
premiul I 
(calificare 
națională) 

 

59 Pepene Emilia VI Veiss Aloma-Maria 
  

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
premiul II 

 

60 Balint Teodora VI Veiss Aloma-Maria 
  

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
mențiune 

 

61 Berea Carmen VI Veiss Aloma-Maria 
  

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
mențiune 

 

62 Căileanu Teodora VI Veiss Aloma-Maria 
  

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
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mențiune 

63 Cojocaru Elena VI Veiss Aloma-Maria 
  

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
mențiune 

 

64 Năsoi Ioana VI Veiss Aloma-Maria 
  

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
mențiune 

 

65 Zăgărin Tudor VI Veiss Aloma-Maria 
  

Concursul 
Național de 

Biologie 
„George Emil 

Palade” - 
mențiune 

 

66 Drelciuc Maria XI B 
Veiss Aloma-Maria; Iacob Alexandru; 

Tănase Rodica; Haralamb Dorel  

Concursul 
„Științele 

Pământului” - 
premiul I judet 

- calificare 
Națională 

 

67 Poețelea Rareș IX  B Veiss Aloma-Maria 
  

Concursul 
„Științele 

Pământului” - 
premiul III 
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judet 

68 Popa Andrei X A Atudosiei Mihai Premiul III 
   

69 Iacob Laura XII E Atudosiei Mihai Menţiune 
   

70 Mihalcea Adina X C Atudosiei Mihai Menţiune 
   

71 Abu-Alika Samin X C Atudosiei Mihai Menţiune 
   

72 Roban Denisa XI C Iacob Alexandru Menţiune 
   

73 Chiruță Iustina XII C 

Iacob Alexandru; 
Goraș Ana-Cristina; 
Tănase Rodica; Ilie 

Aida 
  

Concursul 
„Științele 

Pământului” - 
premiul II 

judet - 
calificare 
Națională 

 

74 Filip-Muraru Elena VIII Ionică Florica Premiul II Mențiune 
  

75 
Apetroaie Tudor-

Paul 
X C Ionică Florica Premiul I Mențiune 

  

76 
Pușcașu Marian-

Constantin 
X C Ionică Florica Premiul II participant 

  

77 
Constantin Mihai-

Dragoș 
X C Ionică Florica 

Premiul 
special AS 

CHIM    

78 
Doboș Maria-

Alexandra 
XI D Ionică Florica Mențiune I 

   

79 Pătrățanu Ilinca XI B Tănase Rodica Mențiune II 
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80 Buzdea Matei VII Tănase Rodica 
  

Concursul 
„Raluca Rîpan” 

- premiul IV 
(calificare 
națională) 

 

81 Filip-Muraru Elena VIII Ionică Florica 
  

Științe pentru 
Juniori -

premiul I județ 
- calificare 
națională 

 

82 Filip-Muraru Elena VIII Ionică Florica 
   

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - 
premiul I 

83 
Apetroaie Tudor-

Paul 
X C Ionică Florica 

   

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - 
premiul I 

84 
Doboș Maria-

Alexandra 
XI D Ionică Florica 

   

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - 
premiul III 

85 Vasilache Ilinca XI D Tănase Rodica 
   

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - 
premiul III 

86 Buzdea Matei VII Tănase Rodica 
   

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - 
premiul III 

87 Săvoaia Maria VII Tănase Rodica 
   

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - 
mențiune 

88 
Constantin Mihai-

Dragoș 
X C Tănase Rodica 

   

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - 
mențiune 

89 
Farcaș Cosmin 

Mircea 
XI B Tănase Rodica 

   

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - 
mențiune 

90 Gîrleanu Felix- X D Tănase Rodica 
   

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - 
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Dumitru mențiune 

91 
Pușcașu Marian-

Constantin 
X C Ionică Florica 

   

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - 
mențiune 

92 Pătrățanu Ilinca XI B Tănase Rodica 
   

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - 
mențiune 

93 Munteanu Andreea VIII Ionică Florica 
   

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - 
mențiune 

94 Ojică Alexandru VIII Ionică Florica 
   

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - 
mențiune 

95 Apostol Alexandru VI Secară Cristinel Premiul I 
Premiul II - 
Medalie de 

Aur   

96 
Lupaşcu Theodor 

Mihai 
VI Secară Cristinel Premiul I 

Medalie de 
Bronz   

97 Verdeanu Mircea VI Secară Cristinel Premiul II 
Medalie de 

Argint   

98 Andronic Darius VI Secară Cristinel Premiul III 
   

99 Bărbieru Tudor VI Secară Cristinel Menţiune 
   

100 Voicu Mateea VI Secară Cristinel Menţiune 
   

101 Bistriceanu Traian VI Secară Cristinel Menţiune 
   

102 
Ciocîrlan Mihnea-

Andrei 
VI Secară Cristinel Menţiune 

   

103 Cenuşe Vlad VI Secară Cristinel Menţiune 
   

104 Loghin Robert VI Secară Cristinel Menţiune 
   



Raport privind starea învățământului în C.N.P.R 

 127 

105 
Pascal Flavia-

Cristiana 
VII Ilie Aida Premiul I 

Mențiune - 
Medalie de 

Argint 

”Evrika” – 
Piatra-Neamț - 

Premiul I; 
”Profizica” - 

Vaslui - 
Mențiune 

 

106 Buzdea Matei VII Ilie Aida Premiul II 
Medalie de 

Bronz 

”Profizica” - 
Vaslui - 

Premiul I  

107 
Brănuţ Ioana-

Alexandra 
VII Ilie Aida Premiul III 

 

”Profizica” - 
Vaslui - 

Mențiune; 
PHI-online - 
Premiul III; 

Tabăra 
Națională de 

Fizică, 
Astronomie și 

Astrofizică  
”Marin Dacian 

Bica” - 
Suceava - 
Premiul I 

 

108 Verdeş Maria-Ioana VII Ilie Aida Menţiune 
   

109 Humă Ilinca VII Ilie Aida Menţiune 
   

110 
Cosniceanu Mihai-

Cosmin 
VIII Ilie Aida Premiul II 

Medalie de 
Bronz 

PHI-online - 
Premiul I  
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111 Filip-Muraru Elena VIII Ilie Aida Premiul III 
 

Tabăra 
Națională de 

Fizică, 
Astronomie și 

Astrofizică  
”Marin Dacian 

Bica” - 
Suceava - 
Premiul II 

 

112 Manole Daniel IX Haralamb Dorel Premiul I 
Mențiune -
Medalie de 

Argint 

”Evrika” – 
Piatra-Neamț - 

Mențiune; 
PHI-online - 
Premiul I; 

Vrănceanu-
Procopiu, 

Bacău - 
Premiul I 

 

113 Teacu Petru-Cosmin IX Haralamb Dorel Premiul II 
Diplomă de 

Onoare   

114 Tanasă Tudor IX Haralamb Dorel Premiul III 
 

PHI-online - 
Mențiune  

115 
Poețelea Rareș-

Mihai 
IX Haralamb Dorel Menţiune 

   

116 Radu Matei IX Haralamb Dorel Menţiune 
   

117 Maga Paul IX Ilie Aida Menţiune 
   

118 Nistor Georgiana IX Haralamb Dorel Menţiune 
   

119 Spiridon Andra- X Oniciuc Grigoruță Premiul II Medalie de PHI-online - 
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Elena Bronz Premiul I 

120 
Miron Raluca 

Andreea 
X Oniciuc Grigoruță Premiul III 

Diplomă de 
Onoare 

PHI-online - 
Premiul III  

121 Roca Ioana-Maria X Oniciuc Grigoruță Menţiune 
   

122 Stanciu Andrei-Călin X Oniciuc Grigoruță Menţiune 
   

123 
Imbru Andrei-

Nicolae 
X Oniciuc Grigoruță Menţiune 

 

PHI-online - 
Premiul III  

124 Leontică Sebastian XI Haralamb Dorel Premiul I 

Mențiune - 
Medalie de 

Aur (calificare 
baraj lot 

internațional) 

”Evrika” – 
Piatra-Neamț -

Mențiune; 
PHI-online - 

Premiul I 

 

125 Mitrea Andrei-Ionuț XI Haralamb Dorel Premiul III 
   

126 Tofan Ioan-Adrian XI Haralamb Dorel Premiul III 
   

127 Dedu Maria-Cristina XII Balaban Georgeta Menţiune 
   

128 Burlacu Ștefan IX Ilie Aida 
  

”Lumea pe 
care ne-o 
dorim” – 

Piatra-Neamț - 
Premiul I 

 

129 
Constantinescu 

Teona 
IX Ilie Aida 

  

”Lumea pe 
care ne-o 
dorim” – 

Piatra-Neamț - 
Premiul I 
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130 Simerea Nadia IX Ilie Aida 
  

”Lumea pe 
care ne-o 
dorim” – 

Piatra-Neamț - 
Premiul I 

 

131 Stanciu Denisa IX Ilie Aida 
  

”Lumea pe 
care ne-o 
dorim” – 

Piatra-Neamț - 
Premiul I 

 

132 Florea Letiția X Ilie Aida 
  

”Science4you” 
– București - 

Premiul I  

133 Alinei Poiană Tudor X Oniciuc Grigoruţă 
  

PHI-online - 
Premiul II  

134 Stoleru Ştefan X Oniciuc Grigoruţă 
  

PHI-online - 
Premiul II  

135 Stoian Viorela X Oniciuc Grigoruţă 
  

PHI-online - 
Premiul II  

136 Roaca Ioana X Oniciuc Grigoruţă 
  

PHI-online - 
Premiul III; 
Vrănceanu-
Procopiu, 
Bacău  - 

Mențiune 

 

137 Agafiţei Miriam X Oniciuc Grigoruţă 
  

PHI-online - 
Premiul III  

138 Vicu Codrin X Oniciuc Grigoruţă 
  

PHI-online - 
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Premiul III 

139 Sechelaru Andreea X Oniciuc Grigoruţă 
  

PHI-online - 
Mențiune  

140 Romila Mircea X Oniciuc Grigoruţă 
  

PHI-online - 
Mențiune  

141 Stîngu Miruna X Oniciuc Grigoruţă 
  

PHI-online - 
Mențiune  

142 Todosia Daniela X Oniciuc Grigoruţă 
  

PHI-online - 
Mențiune  

143 Popa Andrei X A Mares Carmen 
Premiul III - 

TIC    

144 Herdeș Horațiu IX B Dunăre Mihaela Mențiune - TIC 
   

145 Vatamanu Bogdan XI B Dunăre Mihaela Mențiune - TIC 
   

146 Tărniceru Tudor X B Olaru Liviu 
Premiul II - 
Informatică 

Medalie de 
Bronz   

147 Stoica Radu-Teodor IX E Olaru Liviu Mențiune - TIC 
   

148 Băltog Robert IX E Olaru Liviu Mențiune - TIC 
   

149 Pașparugă Lavinia X B Olaru Liviu Mențiune - TIC 
   

150 
Afloarei Alexabdru-

Gabriel 
XI A Olaru Liviu Mențiune - TIC 

   

151 Teacu Iustina VII Dunăre Mihaela 
   

Concusul Interjudetean Nicolae Iorga- 
Omul si epoca - premiul III 
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152 Săvoaia Maria VII Dunăre Mihaela 
   

Concusul Interjudetean Nicolae Iorga- 
Omul si epoca - premiul III 

153 Bordei Paula VIII Irimia Dan Premiul I Participant 
  

154 
Scutaru Vlăduț 

Cosmin 
IX F Dorina Drexler Premiul II 

   

155 Ungureanu Alis X E Dorina Drexler Premiul II 
   

156 
Ceornoleța Casandra 

Christiana 
X B Dorina Drexler Premiul I Mențiune MEC 

  

157 Mărginean Andrei X A Dorina Drexler Mențiunea I 
   

158 Romila Mircea X B Dorina Drexler Mențiunea II 
   

159 Rotariu Elena Luiza X F Sonia Iacoban Mențiunea IV 
   

160 VerșanuTeofana XI F Dorina Drexler Premiul II 
   

161 
Boacșă Teodora 

Ioana 
XII E Dorina Drexler Premiul II 

   

162 Florea Letiția X D Sonia Iacoban 
   

Concursul Memoria Holocaustului – etapa 
județeană - Premiul II 

163 
Vanhaeren 
Sebastien 

XII B Dorina Drexler 
   

Sesiunea județeană de referate și 
comunicări la istorie pentru elevii de liceu 

- Premiul I 

164 Moldovanu Mara X E Dorina Drexler 
   

Sesiunea județeană de referate și 
comunicări la istorie pentru elevii de liceu 

- Premiul III 

165 
Rândașu Mălina 

Maria 
X E Lidia Obreja 

Premiul I - 
Psihologie    
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166 
Valoschi Adelina 

Dalia 
XI F Lidia Obreja 

Premiul I - 
Economie    

167 Rotaru Ana Elida XII E Lidia Obreja 
Premiul I - 
Sociologie    

168 Țifui Ana XI Lidia Obreja 
Premiul II -
Sociologie    

169 Florea Letiția X D Simona Huțu Ailoae 
Premiul III - 

Filozofie    

170 
Acsinte Codrina 

Elena 
XI Mihai Obreja 

Premiul III - 
Logică    

171 
Gherghelaș Maria 

Luiza 
X Simona Huțu Ailoae 

Mențiune - 
Psihologie    

172 
Scripcaru George-

Daniel  

Grigoraș Popa 
Gheorghe    

Sah clasic - locul II; Sah rapid - locul III, Sah 
Blitz - locul III 

 
Grizea Ioana 

 

Grigoraș Popa 
Gheorghe    

Sah 

 
Baschet Fete 

 

Grigoraș Popa 
Gheorghe 

Locul II 
   

 
Baschet baieți 

 

Grigoraș Popa 
Gheorghe 

locul III 
   

 

Pentatlon școlar 
băeți  

Grigoraș Popa 
Gheorghe 

Locul I 
   

 
Pentatlon școlar fete 

 

Grigoraș Popa 
Gheorghe 

Locul I 
   

173 Pepene  Emilia 
 

Rusu Raluca 
   

Concursul international,,Culorile Toamnei,, 
- Premiul II 
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174 Pruna  Cristiana 
 

Rusu Raluca 
  

Concursul 
national de 
creativitate 
,,Protegez la 

nature,, - 
premiul 
special 

Concursul international,,Culorile Toamnei,, 
- Premiul II ; Concursu,l national ,,New 

Start,, - Premiul I; Concursul national de 
jurnalism si fotografie ,,Privesc prin 

obiectiv,, - Premiul II; 

175 

Caraus Radu Stefan, 
Nistor Georgiana, 
Mihaila  Raluca, 

Gogu-Craiu Agnes, 
Plaesu Ioana 

 
Rusu Raluca 

   
Concursul national ,,New Start,, - Premiul I 

176 
COJOCARU 
ANDREEA  

Rusu Raluca 
   

Concursul national de jurnalism si 
fotografie ,,Privesc prin obiectiv,, - Premiul 

III 

177 Plaesu Ioana 
 

Rusu Raluca 
   

Concursul international de creatie Calistrat 
Hogas - Premiul III 

178 Cojocaru Andreea 
 

Rusu Raluca 
   

Concursul national de creativitate 
,,Protegez la nature,, - premiul special 

179 
Trupa de teatru 

„Teen act”  
Rusu Raluca 

   

Festival international de Teatru ,Muzica si 
Dans pentru copii Neghinita - Premiul I 

180 
Trupa de teatru 

„Teen act”  
Rusu Raluca 

   

Festivalul Regional de Teatru  ,,Teatru-un 
joc al ideilor,, - Premiul special 

181 
Trupa de teatru 

„Teen act”  
Rusu Raluca 

   

Festivalul de Teatru de la Suceava - 
Premiul II 
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182 Andronic Maria VI Năsoi Elena Mențiune 
   

183 
Sturzu-Cosma 

Smaranda 
V Năsoi Elena Mențiune 

   

184 Munteanu Andreea VIII Iftimie Magda Mențiune 
   

185 Bordei Paula VIII Iftimie Magda Mențiune 
   

186 
Valoschi Adelina 

Dalia 
XI Iftimie Magda Mențiune 

   

187 Nicorescu Bogdan IX Pistol Liliana Premiul I 
Premiul II - 
calificare 

internațională   

188 Florea Letiția X Pistol Liliana Premiul I Participant 
  

189 Micu Andrada XII Pistol Liliana Premiul III 
   

190 Andrei Ioana XII Costea Monica Premiul II Participant 
  

191 VerșanuTeofana XI Iordăchescu Lucian Premiul I Participant 
  

192 Rîndașu Mălina X Iordăchescu Lucian Premiul II 
   

193 Pașparugă Cosmina XI Iordăchescu Lucian Premiul III 
   

194 Pristavu Ştafan Călin V Costea Monica 
Premiul II - 
Lingvistică    

195 Oancea Cristian VI Năsoi Elena 
Premiul II - 
Lingvistică    

196 
Sandovici Maria-

Ruxandra 
VIII Iftimie Magda 

Premiul I - 
Lingvistică 

Participant 
  

197 Popa Andrei X Pistol Liliana 
Premiul III - 
Lingvistică    
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198 Pantaziu Mihnea V Costea Monica 
   

Olimpiada „Lectura ca abilitatea de viață” - 
mențiune etapa județeană 

199 Teacu Iustina VII Năsoi Elena 
   

Olimpiada „Lectura ca abilitatea de viață” - 
mențiune etapa județeană 

200 
Filip-Muraru Maria-

Amalia 
IX Năsoi Elena 

   

Olimpiada „Lectura ca abilitatea de viață” - 
mențiune etapa județeană 

201 Hogea Bianca IX Iftimie Magda 
   

Olimpiada „Lectura ca abilitatea de viață” - 
mențiune etapa județeană 

202 Lazăr Anastasia X Pistol Liliana 
   

Olimpiada „Lectura ca abilitatea de viață” - 
mențiune etapa județeană 

203 Lazăr Anastasia X Iordăchescu Lucian 
   

Olimpiada „Lectura ca abilitatea de viață” - 
mențiune etapa județeană 

204 Pașparugă Cosmina XI Iordăchescu Lucian 
   

Olimpiada „Lectura ca abilitatea de viață” - 
mențiune etapa județeană 

205 Ciobanu Tamara XII Iordăchescu Lucian 
   

Olimpiada „Lectura ca abilitatea de viață” - 
mențiune etapa județeană 

206 Ungureanu Alis X Iordăchescu Lucian 
   

Olimpiada „Lectura ca abilitatea de viață” - 
mențiune etapa județeană 

207 Neculau Ioana XII Costea Monica 
  

Concursul 
Național 
„Tinere 

condeie” - 
premiul I 

 
208 Mancaș Ana-Maria XII Costea Monica 

   
209 Rîndașu Mălina X Iordăchescu Lucian 
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(calificare 
națională) 

210 Ciuchi Alin XI Iordăchescu Lucian 
  

Concursul 
Național 

„Filmmic” - 
locul II 

 

211 Dumitru Elena XI Iordăchescu Lucian 
   

212 Ciangu Geogre XI Iordăchescu Lucian 
   Olimpiada Județeană „Tinerii dezbat” - 

premiul II 213 Grama Bianca XI Iordăchescu Lucian 
   

214 Onică Stefan VII Diaconescu Adina Mențiune 
   

215 Săvoaia Maria VII Diaconescu Adina Mențiune 
   

216 Teacu Iustina VII Diaconescu Adina Mențiune 
   

217 Tofan Alessandra VIII Rusu Viorica Premiul II 
   

218 
Filip-Muraru Maria-

Amalia 
IX Jora Claudia Premiul I 

Mențiune ISJ 
Argeș   

219 Murariu Anca-Ioana IX Iorgulescu Dana Mențiune 
   

220 Stîngu Miruna X Jora Claudia Premiul III 
   

221 Pașparugă Lavinia X Jora Claudia Mențiune 
 

Concursul 
Național 
„Public 

Speaking” - 
premiul II 

(etapa 
regională); 
mențiune 

(semifinala 
națională) 
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222 Gănescu Ștefan X Rusu Viorica Mențiune 
   

223 Pușcalău Teodora X Diaconescu Adina Mențiune 
   

224 Grama Bianca XI Jora Claudia Premiul II 
   

225 
Negruș Ruxandra-

Maria 
XI Jora Claudia Mențiune 

   

226 Blaj Matei XI Jora Claudia Mențiune 
   

227 Prisecaru Roxana XI Jora Claudia Mențiune 
   

228 Guraliuc Miruna XII Rusu Viorica Premiul I 
   

229 Olaru Antonia XII Iorgulescu Dana Premiul II 
   

230 Vîrlan Diana XII Diaconescu Adina Premiul III 
   

231 Buruiană Mihail XII Rusu Viorica Mențiune 
 

Concursul 
Național 
„Public 

Speaking” - 
premiul I 

(etapa 
regională); 
premiul II 

(semifinala 
națională) 

 

232 Păduraru Bianca XII Iorgulescu Dana Mențiune 
   

233 Ladan Claudiu XI Diaconescu Adina 
   

Mirunette English Competition - premiul II 
(etapa națională) 

234 Andrei Ioana 
 

Cătălina Boghian 
   

Concursul de traduceri „Irina Mavrodin”, 
Focşani - Menţiune specială 
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235 Paşparugă Cosmina XI Cristina Grigori 
   

Concursul de traduceri „Irina Mavrodin”, 
Focşani - Menţiune 

236 Verşanu Teofana XI Loredana Mitrea 
   

Concursul de traduceri „Irina Mavrodin”, 
Focşani - Menţiune 

237 
Mihalcea Adina; 
Prună Cristiana  

Cristina Grigori 
  

Concursul 
naţional 

„Protégez la 
nature!”- 

Premiu special 
Asociaţia 

„Henri 
Coandă” 

 

238 Andrei Ioana 
 

Cătălina Boghian Premiul I 
   

239 Maciujec David 
 

Cătălina Boghian Menţiune 
   

240 Alistar Alexandru 
 

Cătălina Boghian Menţiune 
   

241 Paşparugă Cosmina 
 

Cristina Grigori Premiul II 
  

Concursul „Sois l’ambassadeur de ton 
lycée!” - Premiul II (etapa locală) 

242 Paşparugă Cosmina 
 

Cristina Grigori 
   

Concurs internaţional de creaţie „Calistrat 
Hogaş” – traduceri limba franceză - 

premiul I; Concurs internaţional de creaţie 
„Calistrat Hogaş” – creaţie literară poezie 

limba franceză - premiul I 

243 Ciuchi Alin 
 

Cristina Grigori 
   

Concursul „Sois l’ambassadeur de ton 
lycée!” - Premiul II 

244 Andreia Luca; 
Constantin Mihai  

Loredana Mitrea; 
Cristina Grigori    

Concursul „Sois l’ambassadeur de ton 
lycée!” - Premiul I 
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Dragoş 

245 
Mihalache 

Smaranda; Rotariu 
Luisa  

Loredana Mitrea 
   

Concursul „Sois l’ambassadeur de ton 
lycée!” - Premiul III 

246 
Gogu-Craiu Agnes; 

Ghineţ Adelina  
Cătălina Boghian 

   

„La francophonie avant toute chose” - 
Premiul pentru originalitate 

247 
Pascal Flavia 

Cristiana 
VII Oniciuc Grigoruță Premiul I 

Mențiune, 
Medalie de 

Aur, Calificată 
în lotul 

României 
pentru IOA 

  

248 
Voicu Mateea 

Gabriela 
VI Oniciuc Grigoruță  

Medalie de 
bronz 

  

249 Brănuț Alexandra VII Oniciuc Grigoruță  
Medalie de 

onoare 
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