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RESURSE
UMANE



Profesori ‐ 68
• Doctorat 9
• gradul I 53

•41 de autori de carte şcolară
•8 editori de manuale



INFORMAȚII PRIVIND RESURSA UMANĂ

‐ DIRECTOR CCD‐1
‐ INSPECTORI ‐2
‐ PROFESORI METODIȘTI ‐17
‐ PROFESORI MENTORI ‐19
‐ MEMBRI ÎN CORPUL NAȚIONAL DE EXPERȚI ÎN MANAGEMENT 

EDUCAȚIONAL  ‐13
‐ FORMATORI ‐24
‐ AUTORI DE MANUALE ȘI CARTE ȘCOLARĂ ‐41
‐ LECTORI CEX ‐ 15



• Elevi – 1439 elevi
– Zi ‐ 1005

• gimnaziu ‐ 456
• liceu ‐ 549

‐ Seral şi F.R. – 434 
Clase ‐ 48 clase 

– gimnaziu  ‐ 15 clase
– liceu            

• zi ‐ 18 clase
• seral  şi F.R. – 15 clase

RESURSE UMANE



RESURSE
MATERIALE



Zi și seral:
– 33 săli de clasă conectate la Internet
– 3 laboratoare: fizică, chimie și biologie
– 2 laboratoare de informatică
– centru de documentare și bibliotecă (30.000 de volume)
– cabinet de asistență psihopedagogică
– sală şi teren de sport renovate in 2006
– seră didactică
– cabinet medical și cabinet stomatologic
– cabinete directori
– birou contabilitate
– secretariat



Laborator de Informatică



Laborator de Chimie



Laborator de Biologie



Laborator de Fizică



Sală și teren de sport



Cabinet medical



Cabinet stomatologic



CANCELARIE PROFESORI



BIBLIOTECA 



Centru de documentare



DEPOZIT MANUALE ȘI ARHIVA



Seră didactică



CABINET DIRECTOR CABINET DIRECTOR ADJUNCT



SECRETARIAT



SALA DE FESTIVITĂȚI



Sistem de supraveghere format din 
30 de camere



• Programul ADSERVIO – Catalogul şcolar electronic
‐ un pachet integral de tehnologii şi resurse ce permit
accesul la un nivel ridicat de eficienţă educaţională.

• Care sunt avantajele acestui program?
• Mijloace moderne care fac ora mai atractivă şi
interactivă

• Oferă elevului şi părinţilor informaţii actualizate
referitoare la situaţia şcolară



SITUAȚIA REZULTATELOR 
LA ÎNVĂȚĂTURĂ



Situație comparativă a elevilor înscriși
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Gimnaziu Liceu

Nr. elevi 454 550

Promovați 454 550

Procent promovabilitate 100% 100%

Pe trepte de medii 8 – 8,99 25 38

9 – 10 429 512

Situaţie şcolară neîncheiată ‐ ‐

Note de 10 444 541

Note între 8‐9 10 9

Note sub 7 ‐ ‐Situaţia rezultatelor la învăţătură
an şcolar 2014 – 2015 – învăţământ de zi



Liceu seral F.R.
Nr. elevi înscrişi început an şcolar 74 360

Promovaţi 55 284
Exmatriculati 17 55
Repetenți 2 21

Pe trepte de medii
5.00‐6.99 33 172
7.00‐8.99 21 112
9.00‐10.00 1 ‐

Alte situații/ retrași 4 10
Note purtare Note de 10.00 8 196

Note între 8‐9 47 88
Sub 7 ‐ ‐

Situaţia rezultatelor la învăţătură an şcolar 2014 – 2015 
învăţământ seral şi frecvenţă redusă



Situaţia ABSENȚELOR gimnaziu
Situație comparativă 2009 ‐ 2015



Situaţia ABSENȚELOR liceu – zi
Situație comparativă 2009 ‐ 2015



Situaţia ABSENȚELOR liceu seral și frecvență redusă
Situație comparativă 2009 ‐ 2015



REZULTATE LA 
EVALUAREA NAȚIONALĂ

2015



Evaluare Națională 2015
Media mediilor și tranșe de medii

•Limba și literatura română: 9,20
97 elevi prezenți

Note Contor Romana Procentaj

Intre 0‐5 0 0,00%

Intre 5‐6 0 0,00%

Intre 6‐7 1 1,03%

Intre 7‐8 2 2,06%

Intre 8‐9 7 7,22%

Intre 9‐10 84 86,60%

Note de 10 3 3,09%
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•Matematică : 9,60
97 elevi prezenți

Evaluare Națională 2015
Media mediilor și tranșe de medii

Note Contor Matematica Procentaj

Intre 0‐5 0 0,00%

Intre 5‐6 0 0,00%

Intre 6‐7 0 0,00%

Intre 7‐8 2 2,06%

Intre 8‐9 4 4,12%

Intre 9‐10 70 72,16%

Note de 10 21 21,65%
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SITUAȚIA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR DE LA SIMULARE ‐ EVALUARE NAȚIONALĂ

Media 
Limba română 

Media 
Matematică

Media 
totală

Simulare noi.‐dec.2014 8,25 8,48 8,37

Simulare feb.‐martie 2015 8,56 8,45 8,51

Evaluare Nationala 9,2 9,60 9,40
Simulare noi.‐dec.2014

Simulare feb.‐martie 2015

Evaluare Nationala
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Evaluare Națională 2015
Media mediilor și tranșe de medii

•Limba și literatura română: 9,20
97 elevi

6,00‐6,99 7,00‐7,99 8,00‐8,99 9,00‐9,99 10

1/1,03% 2/2,06% 7/7,22% 84/86,60% 3/3,09%



Evaluare Națională 2015
Media mediilor și tranșe de medii

•Matematică : 9,60
•97 elevi

7,00‐7,99 8,00‐8,99 9,00‐9,99 10

2/2,06% 4/4,12% 70/72,014% 21/21,65%



AN ȘCOLAR 
2013‐2014

AN ȘCOLAR 
2014‐2015

MEDIA MEDIILOR 
ADMITERE

9,50 9,45

MEDIA MEDIILOR EV. NAT. 9,46 9,39

MEDIA MEDIILOR CL. V‐VIII 9,61 9,64

DIFERENȚA DINTRE
ADMITERE – MEDII V‐VIII

0,11 0,19

DIFERENTA DINTRE
EV. NAT. ‐ MEDIA V‐VIII

0,15 0,25



MEDIA 10,00 LA EVALUAREA NAȚIONALĂ

CIOCÂRLAN TEODORA ANDREEA



ADMITERE
Ultima medie de admitere

•Matematică – informatică: 9,59
•Științe ale naturii : 9,59
•Filologie: 9,40

2012

•Matematică – informatică: 9,64
•Științe ale naturii : 9,64
•Filologie: 9,46

2013

2014
•Matematică – informatică: 9,41
•Științe ale naturii : 9,38
•Filologie: 9,12

2015
•Matematică – informatică: 9,61
•Științe ale naturii : 9,55
•Filologie: 9,41



SITUAȚIE COMPARATIVA A ULTIMELOR MEDII DE ADMITERE

2012 2013 2014 2015

Matematică – informatică 9,59 9,64 9,41 9,61

Științe ale naturii 9,59 9,65 9,38 9,55

Filologie 9,40 9,46 9,12 9,41



REZULTATE LA
BACALAUREAT

2015



SITUAȚIA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR DE LA SIMULARE
BACALAUREAT 2015

Media Limba 
română  

Media 
Matematica

Media 
Istorie

Media 
proba E)d

Simulare noi.‐dec.2014 8,10 9,06 7,41 8,22

Simulare feb.‐martie 2015 8,40 8,86 7,72 8,81

Bacalaureat 9,21 9,55 9,06 9,59



Bacalaureat iulie 2015 ‐ liceu zi

7,00‐7,99 8,00‐8,99 9,00‐9,49 9,50‐9,99 10

1/0,76% 18/13,74% 54/41,22% 58/44,27% 0/0,0%

MEDII:

Medii generale –131 prezenţi / 100%



Bacalaureat 2015 – seral și frecvență redusă

32 înscriși / 13 promovați
Promovabilitate 40,63%

Inscrisi Promovati Procent promovabilitate

Seral 11 5 45,46

FR 21 8 38,10
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Promovabilitate bacalaureat 2012‐2015 – Seral și frecvență redusă
Situaţie comparativă
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SITUAȚIA ABSOLVENȚILOR 

UNIVERSITATEA  “ALEXANDRU IOAN CUZA”  – 56 ABSOLVENȚI (Drept -7,  Litere -12, Psihologie – 3, 
FEEA – 10, Matematică – 1, Informatică – 24)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI“ – 15 ABSOLVENȚI ( Arhitectura – 3, Automatică și 
Calculatoare – 12)

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GR.T. POPA”- 38 ABSOLVENȚI

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" - 1 ABSOLVENȚI

UNIVERSITĂȚI DIN EUROPA – 13 ABSOLVENȚI ( în Marea Britanie, Scoția, Olanda)

FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN „GEORGE ENESCU” IASI– 2 ABSOLVENT

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI – LIMBA JAPONEZA ENGLEZĂ– 1 ABSOLVENT

UNIVERSITATEA APOLLONIA – IAȘI - 1 ABSOLVENT

UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI–CLUJ - 3ABSOLVENT

SNSPA- BUCUREȘTI - 1ABSOLVENT



REZULTATE LA 
OLIMPIADE și CONCURSURI 

NAȚIONALE ȘI 
INTERNAȚIONALE



•7 medalii de aur
•19 medalii de argint
•13 medalii de bronz
•8 mențiuni

1969-2015: 47 medalii internaționale



PREMII OBȚINUTE ÎN ANUL ȘCOLAR 2014‐2015

• Premiul I – 4
• Premiul II – 4
• Premiul III – 2
• Mențiuni – 9
• Mențiuni și premii speciale – 7
• Medalii ‐ 6

• Premiul I – 6
• Premiul II – 4
• Premiul III – 7
•Mențiuni ‐ 13

CONCURSURILE NAȚIONALE OLIMPIADE NAȚIONALE



REZULTATE OLIMPIADE NAȚIONALE
Nr.crt. Nume Prenume Clasa Disciplina Premiu Prof.coordonator

1 Cozma Tudor Cristian IX  D Chimie II Gavrilescu P. Lot EUSO
2 Popa Andrei X B Chimie MS Ilaș P.
3 Tătaru Viorel XII A Chimie MS Gavrilescu P.
4 Pipirig Tudor X B Chimie M Ilaș P.
5 Stanciu Ioan IX B Chimie MS Obadă Elena
6 Dascălu Nicoleta X D Chimie MS Gavrilescu P.
7 Codreanu Mihai XI B Economie III Fuioaga A.M.
8 Tesloianu Ruxandra XII B Filosofie M Fuioaga A.M.
9 Diaconu Camelia XII B Fizică M + M. Ag Miron C.
10 Diaconu Cristiana X B Fizică M + M. Au Miron C.

11 Dima Georgiana XI B Fizică Mențiune de 
onoare Miron C.



REZULTATE OLIMPIADE NAȚIONALE
12 Pintilie Vlad VIII C Informatică Medalie de Bronz Șerban M.

13 Tomiță Mugur X A  Informatică Medalie de Argint Șerban M.

14 Stoleru Teodora XI A  Informatică Medalie de Bronz Cerchez E.

15 Corodescu Alin XII C Informatică Medalie de Bronz Cerchez E.

16 Roca Elisa XI D Lb. Franceză M Bădărău Simina
17 Bîrsa Teodora X B Lb. Germană II pe echipe Vișan I.

18 Caluschi Mara X B Lectură ca abilitate de viață M Vlioncu M. 

19 Rotaru Magda X C Limba Italiana II Palatul copiilor

20 Tîrnovan Georgiana VIII C Limba română M Balan Liliana

21 Zagnat Vlada VIII B  Limba rusă maternă III Gromic Zinaida

22 Ivanov Flavian VII B Limba rusă maternă I Gromic Zinaida

23 Avădanei Ovidiu XI B Matematica I + Aur Budeanu Cătălin Lot 



REZULTATE OLIMPIADE NAȚIONALE
24 Cășuneanu Ștefan VI C Matematica Medalie 

de Bronz Budeanu Cătălin 

25 Farcaș Radu VII A Matematica Medalie
de Bronz Pițu Leon

26 Hristea Iuliana Georgiana XI D Neogreacă I Eva Papaefthymiou Calif. la 
Olimp.Internationala

27 Ursachi Răzvan C-tin XI D Neogreacă M Eva Papaefthymiou

28 Cozma Tudor IX D Științe pt. Juniori I Foca M. , Bârliga A. , Gavrilescu P.

29 Cozma Tudor IX D Științele Pământului II Gavrilescu P., Foca M., Bîrliga A.,Iordache S. Lot

30 Diaconu Cristiana X B Științele Pământului MS Ilaș P., Miron C., Lesenciuc M., Caradan L.

31 Pipirig Tudor X B Științele Pământului M Ilaș P., Miron C.,Caradan L. Lesenciuc M. Lot

32 Corduneanu Vlad X B Științele Pământului MS Ilaș P., Miron C., Lesenciuc M., Caradan L.

33 Pipirig Tudor X B EUSO Ilaș P. Med.AG
34 Diaconu Cristiana X B EUSO Miron C. Med.AG



Gala Olimpicilor 
An școlar 2014‐2015



Olimpiada Internațională
Științele Pământului 

Brazilia 2015
Prof. coordonatori: Paula Gavrilescu, Mirela Foca,  

Alina Bîrliga, Silviu Iordache

MEDALIE DE BRONZ

Cozma Tudor Cristian



Olimpiada Internațională
de Științe pentru Juniori  

Argentina

COZMA TUDOR CRISTIAN

MEDALIE DE ARGINT

Prof. coordonatori: Mirela Foca, Paula Gavrilescu și Alina Bîrliga



Diaconu Cristiana și 
Pipirig Tudor

MEDALIE DE ARGINT

Olimpiada EUSO 2015

Prof. coordonatori: Petronela Ilaș, Cristinel Miron  



Avădanei Ovidiu
Cls. a XI‐a B

CONCURS INTERNAȚIONAL „Romanian Master of 
Mathematics”
MENȚIUNE

CONCURSUL NAȚIONAL IMAAR, BUCUREȘTI
PREMIUL II

CONCURSUL „STELELE MATEMATICII”, BUCUREȘTI
MENȚIUNE

PROF. ÎNDRUMĂTOR BUDEANU CĂTĂLIN



PREMIUL AL II‐LEA

HRISTEA IULIANA

Olimpiada Internațională
de Neogreacă

Profesor coordonator: Evanthia Papaefthymiou



CAMPION EUROPEAN LA TIR SPORTIV ‐ MARIBOR‐SLOVENIA , 25 IULIE 2015
A doborât recordul european și mondial la proba olimpică de pușcă culcat ‐ 50 m
Pregătirea elevului a fost la CSU Politehnica Iași,  antrenor –prof. univ. Axinte Mihai

Iordache Dragomir‐ cl. A X‐a D 



DISTINCȚII



















Gala aniversara Semicentenar CNER
• 26 noiembrie 2014, Teatrului Naţional Vasile Alecsandri din Iaşi.



Gala aniversara Semicentenar CNER



Gala aniversara Semicentenar CNER



Gala aniversara Semicentenar 
CNER



Revistele școlii





Reviste și publicații 



Reviste și publicații  



PROIECTE EUROPENE



Proiectul „DATA – Dezvoltare Activă prin Tranziția Activă” 

Sunt implicați 110 elevi ai Colegiului Național „Emil
Racoviță” care au participat la activități de consiliere individuală și
de grup. Elevii au învățat să înființeze o firma, să o administreze,
să lucreze în echipă ca angajați și angajatori și să colaboreze cu
firme similare din țară și străinatate, ca furnizori/prestatori dar și
ca beneficiari.

Perioada de desfășurare a proiectului este aprilie‐noiembrie 2015



Elevii implicați în Firmele de exercițiu au fost 
premiați

Proiectul „DATA – Dezvoltare Activă prin Tranziția Activă” 



EUROSCOLA “CNER pentru EUROPA” 
Ediția a VII‐a (clasa a XI‐aB‐24 elevi)

Profesori coordonatori: Lorena Irimia și Mihaela Gotcu



Schimb cultural european cu Liceo Scientifico Statale
“Lorenzo Mascheroni”, Bergamo, Italia



Schimb cultural european cu Liceo Scientifico Statale “Lorenzo 
Mascheroni”, Bergamo, Italia



Schimb cultural european cu Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mascheroni”, Bergamo, Italia.
Coordonatori profesori Mihaela Hendreș, Lorela Caradan



Proiecte europene
Fundația LERIS

Empowerment in the work with girls
Proiect Erasmus+, KA1, Domeniul Tineretului

Coordonator: Eingensinn, Germania
Participanți: 3 eleve și un cadru didactic

Perioada: 12‐18 octombrie 2014
Bielefeld, Germania





CONFERINȚE ȘI 
DEZBATERI



Conferinţa 
IASIMUN



Elevi din întreaga ţară au participat la o simulare
academică în limba engleză a Naţiunilor Unite 



... dezbat, prezintă posibile soluţii la marile 
probleme ale omenirii...



Ne bucurăm că soluţiile lor de acum vor salva lumea. Sau dacă nu acum, 
anul viitor. Important este să încercăm !



Conferinţa IASIMUN



CLUB DE DEZBATERI ACADEMICE IAȘI



Club de dezbateri academiceÎnvăţăm:
-să avem opinii întemeiate 
-să lucrăm în echipă 



Doi elevi din clasa a XI-a a Colegiului National „Emil Racovita” din Iasi, Carina Patras si Lucian Parau, au
participat in perioada 16 -19 aprilie 2015 la a 8-a Conferinta Internationala MUNISS2015. Conferinta a reunit in jur de
500 de participanti, elevi de liceu din scoli din peste 20 de tari, si a fost organizata de International School of Stuttgart,
Germania, la unul din cele mai mari centre de conferinte - Filderhalle din Stuttgart, Germania.



Conferinta Internationala MUNISS2015
Filderhalle din Stuttgart, Germania



i

Provocările științei moderne
Invitat, dr. Narcis Avarvarei, director de cercetare CNRS la Universitatea din Angers, Franța

Catedrele de chimie, fizică și biologie



CALEA SPRE SUCCES – ÎNTÂLNIRE CU ABSOLVENŢI CNER
Coordonator, profesor Lorela Caradan



Antreprenor în licee. Invitat: Radu Georgescu

2 octombrie 2014,

Participanţi : 11A, 12A, 10A, 9A, 9B
Organizatori : Emanuela Cerchez, Marinel

Şerban, Mirela Foca



Ce înseamnă să fii dezvoltator web?

Invitat - conf. dr. Sabin Buraga, de la 
Facultatea de Informatică Iaşi

Organizatori : profesori Emanuela Cerchez, 
Marinel Şerban



Manifestări FILIT la Colegiul „Emil Racoviţă”și  „Premiul liceenilor”
Coordonatori ‐ profesorii catedrei de limba română, 
moderatori ‐ profesori Liliana Balan și Mihaela Vlioncu



Manifestări FILIT la Colegiul „Emil Racoviţă”



Manifestări FILIT la Colegiul „Emil Racoviţă”



PROIECTE EDUCATIVE ȘI DE 
VOLUNTARIAT



ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
Obiective
 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de

indisciplină;
 Îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar 2014- 2015;
 Reducerea fenomenului de violenţă şcolară;
 Dinamizarea Consiliului Elevilor prin iniţierea şi organizarea unor proiecte educative, care să

implice în viaţa şcolii şi să responsabilizeze un număr cât mai mare de elevi (cercuri, revistele
şcolare, site-ul şcolii);

 Optimizarea relaţiei scoală - familie;
 Diversificarea activităţii extra-curriculare;
 Colaborarea cu Consiliul Elevilor pentru diversificarea activităţilor educative din timpul liber;
 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean şi naţional.
 Stimularea activităţilor de voluntariat în cadrul Asociaţiei Adolceris şi al Fundaţiei Leris



Modalităţi de realizare
 monitorizarea disciplinei în şcoală și a absenteismului;
 depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală şi de

delincvenţă juvenilă;
 colaborarea cu familia, Jandarmeria, Poliţia de proximitate şi Centrul Judeţean de Asistenţă

Psihopedagogică, în vederea reducerii fenomenului de absenteism şi de violenţă şcolară;
 încurajarea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, la activităţile educative din

şcoală sau din afara şcolii;
 activităţi de orientare şcolară şi profesională;
 activităţi de educaţie rutieră, sanitară şi de securitate personală, având ca invitaţi specialişti

din domeniile respective;
 organizarea unor cercuri și ateliere pe discipline de studiu și interdisciplinare;
 implicarea elevilor talentaţi în colectivul de redactare a site-ului şi a revistelor şcolii;
 excursii tematice, vizite la muzee etc.



• Programul activităţilor educative a fost elaborat în conformitate cu Direcţiile de acţiune ale
ISJ Iaşi.

• Au fost întocmite şi aprobate planificările calendaristice pentru orele de dirigenţie şi au fost
întocmite calendare ale activităților extracurriculare

S-au pus bazele unor programe de parteneriat cu instituţii de cultură, instituții de învățământ
şi ONG-uri:
• Teatrul Naţional şi Opera Română,
• Palatul Copiilor, Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceza,
• Poliţia de proximitate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași,
• Asociaţia pentru Ecologie şi dezvoltare durabilă Iaşi,
• Fundaţia Corona,
• Biblioteca judeţeană Gh. Asachi,
• Clubul Interact Iaşi,
• AIESEC Iaşi etc).



Mărturii de peste hotare, lansarea și prezentarea revistei
Coordonator, profesor Nicoleta Ciobanu



Concursul „Urmașii lui Racoviță”

Coordonator, profesor Alina Bîrliga

Colaboratori,profesori Simona Popa,      
Simona Nenov, Alina Frost,
Roxana Obreja,Florin Cazamir



Concursului de Creativitate „Lumea descoperită altfel...”



Concursul din cadrul proiectului „După‐amiaza de teatru”

Profesor coordonator Sârghie Cornelia



Spoken english
Coordonator, profesor Petrina Frunză



Les jeunes en fete 
Coordonatori, profesori Simina Bădărău, Simona Nenov



Reiselziel Deutschland 
Coordonatori, profesori Irina Vișan, Alina Frost, Oana 

Văraru



Direcții noi  în predarea matematicii din învățământul 
preuniversitar

Coordonator, profesor Doru Turbatu



Proiecte caritabile 
„Prinţ şi cerşetor”
Coordonator, profesor Luminița Teodorescu
Parteneriat cu Fundația Corona și 4 licee din Iași

Activități caritabile de Crăciun la
Centrul de plasament ,,Veniamin Costachi’’
Căminul de bătrâni ,,Sfinții Constantin și Elena’’
Campania ,,Să nu îi uităm pe cei ma trişti decât noi”
Profesori coordonatori
Lorena Irimia,Narcis Manoliu, Doru Buzac, Cătălin Budeanu,
Petrina Frunză, Roxana Obreja, Alina Bîrliga, Ana Zamfir,
Mihaela Foșalău









Activități de întreținere 
a serei

Responsabili Catedra de 
biologie



Săptămâna legumelor și fructelor, profesori coordonatori Ana Zamfir, Simona Nenov



Racoviță, urmărirea unui ideal
Coordonator, profesor Mihai Chelariu



Ce înseamnă să fii cetățean european
Coordonator profesor Luminiţa Teodorescu



Atelier gourmand, VB, conversation plurilingue XIID la IF Iași, coordonator profesor Simona Nenov



Carnaval de Hallowen și vizite la Grădina botanică,
clasele a V-a, organizatori profesori Simona Popa, Alina Bîrliga, Alina Frost, Simona Nenov







BALUL BOBOCILOR

Activitate organizată de elevii CNER și ADOLCERIS



„Sărbătoarea Sf. Andrei vs. Halloween” la Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” 
Clasa a V‐a B
Coordonatori : Prof. Mihaela Sârghie, Simona Nenov



Sub lumina reflectorului
Inițiativă a Consiliului Elevilor
Coordonator, profesor Cornelia Sărghie



Serbări de Crăciun
Clasele aV-a, clasele a VI-a, clasele  a XI-a A, a XII-a A,…



Serbări de Crăciun





Proiectului „Seara Comediei”

Profesor coordonator Sârghie Cornelia



Ikebana, a trăi printre flori
Coordonator, prof. Alina Bîrliga



Arta în dialog cu știința și credința
Coordonatori, profesori Geta Romanescu, Roxana Obreja



Expoziţia Rembrandt la Casa Pogor 11A, 12A Vizionarea spectacolului « Despărţitorul » – Teatru 
Urban

Profesori Emanuela Cerchez, Marinel Şerban



Jocuri amicale de volei și handbal
Responsabili, catedra de educație fizică și sport



Jocuri amicale de fotbal
Responsabili, catedra de educație fizică și sport



ACTIVITĂȚI EDUCATIVE
SERAL ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ



„Noi – cei de ieri, voi – cei de azi” – întâlnire între generaţii – învățământ seral (invitaţi promoţia  2010)
Coordonatori profesor Liliana Nicolae,director profesor Gheorghe Timohe 



„Emil Racoviţă” – viaţa şi activitatea marelui explorator 
Coordonator, profesor Mihai Chelariu



RAPORT CATEDRE



Catedra de LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

anul şcolar 2014‐2015



1. Activităţi realizate
a. Activitatea de predare – învăţare – evaluare

• Selectarea manualelor de studiu pentru anul şcolar 2014‐2015, precum şi a materialelor auxiliare,
adaptate colectivelor de elevi.

• Întocmirea planificărilor calendaristice pentru toţi anii de studiu, în conformitate cu prevederile
metodologice şi cu programele în vigoare.

• Avizarea de către inspectorul de specialitate a opţionalelor aprobate de conducerea şcolii.

•Aplicarea testelor iniţiale, interpretarea rezultatelor şi stabilirea unui plan de măsuri remediale
(acolo unde a fost cazul).



• Elaborarea şi desfăşurarea unui program de pregătire a elevilor pentru a participa la
simularea examenelor naţionale, precum şi la olimpiade şi concursuri.

• Organizarea simulării pentru elevii claselor a VIII‐a şi a XII‐a (decembrie 2014, martie
şi mai 2015).

• Implicarea membrilor catedrei în desfăşurarea concursurilor şi a olimpiadelor, în
calitate de propunători de subiecte şi/sau de evaluatori.



b. Activităţi metodice

• Consfătuirea profesorilor de limba română (Colegiul “Costache Negruzzi”, septembrie 2014)

• Cercul metodic cu tema: Profesorul mentor şi profesorul debutant – ipostaze, semnificaţii, dialoguri
profesionale (semestrul I, Liceul ,,Dimitrie Cantemir”)

• Organizarea Cercului metodic în semestrul al II‐lea, la CNER (9 mai 2015):
Activităţi alternative de cultivare a limbii române (toţi membrii catedrei;

prof. Liliana Balan ‐ responsabil Cerc 2)

https://prezi.com/cskuwklwq5jj/activitati‐alternative‐de‐cultivare‐a‐limbii/



•Asistenţe la lecţii în cadrul catedrei: Textul informativ. Ştirea , clasa a IX‐a A (prof. Elena‐Laura Radu)

• Îndrumarea practicii pedagogice: prof. Liliana Balan şi prof. Mihaela Vlioncu

• Susţinerea unor lecţii de consiliere a elevilor în vederea abordării subiectului la proba de limba română
din cadrul Concursului LERIS ‐ clasa a IV‐a (Zilele Porţilor Deschise, februarie 2015, toţi membrii
catedrei)

b. Activităţi metodice



c. Manifestări FILIT 2014
Scriitori printre liceeni: Nora Iuga, Alexandru Vlad, Octavian Soviany

(moderatori: Liliana Balan şi Mihaela Vlioncu)

• Dialoguri de o densitate aproape materială despre fericire,
tristeţe, bucuria sau damnarea de a scrie, despre libertate sau
frumuseţe, despre ce şi cum trebuie să citească un adolescent.

• Comunicare directă între adolescenţii cititori şi cei care scriu, într‐o
inedită lecţie de literatură, de estetică, de viaţă.

• Drumuri cu mai multe sensuri prin literatură şi prin locurile
cunoscute sau mai puţin cunoscute din biografia scriitorilor invitaţi.



Premiul liceenilor pentru cea mai bună carte a anului
2013:

• Elevele CNER care au făcut parte din comisia de jurizare:
Anca Damian, XI D
Bianca Elena Sandu, X C
Alexandra Maria Trandafir, XI D

• Profesori îndrumători:
Irina Nechifor şi Mihaela Vlioncu

c. Manifestări FILIT 2014



d. Concursuri organizate în şcoală

• Concursul de creativitate Lumea descoperită altfel...

(noiembrie 2014)

Profesor coordonator: Cornelia‐Livia Sârghie

• Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viaţă (etapa judeţeană)

• Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română

(etapa locală, 30 ianuarie 2015)



e. Activităţi CEX

Membri ai catedrei care au susţinut cursuri în cadrul CEX:

• prof. Mihaela Vlioncu (responsabil clasa a VIII‐a)

• prof. Liliana Balan (clasa a IX‐a)

 22 de elevi au participat la cursurile CEX, la clasele VIII – XII.



f. Activităţi educative
 Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere (FILIT)
• Implicarea elevilor în activităţi precum: întâlniri cu scriitori – Casa FILIT, lansări de carte, Târgul de carte
BOOKFEST (săptămâna 1‐5 octombrie 2014)

Târgul de Carte ,,Librex” (12 ‐16 martie 2015): participarea elevilor, însoţiţi de cadrele didactice din
catedră, la diferite activităţi desfăşurate la Palas Mall şi la Biblioteca Judeţeană ,, Gh. Asachi”
 Clubul de lectură şi discuţii libere ,,Lecturi în zigzag” (coordonator: prof. Mihaela Vlioncu)

 Proiecte
• Cinematografia şi literatura; Teatrul şi literatura – mijloace de dezvoltare personală a elevilor; Coordonarea
trupei Novum Theatrum, alcătuită din elevi ai CNER (prof. Cornelia‐Livia Sârghie)
• Promovarea valorilor europene; Prinţ şi cerşetor; Dezvoltare durabilăşi cultură antreprenorială (în parteneriat
cu prof. Ana‐Maria Fuioagă) – prof. Luminiţa Teodorescu



 Vizionări spectacole. Concerte

• Tartuffe, de Molière (TN ,,V. Alecsandri” Iaşi)

• Femeia mării, de Henrik Ibsen (TN ,,V. Alecsandri” Iaşi)

• Revizorul, de N.V. Gogol (Teatrul de Comedie, Bucureşti)

• Scrisoarea ‐ adaptare după O scrisoare pierdută,

de I.L. Caragiale (Teatrul Naţional Bucureşti)

• Concert de muzică clasică (Ateneul Român, Bucureşti)



 Revistele CNER
• Revista şcolii ‐ Primii paşi ‐ Devenire, numărul dedicat

semicentenarului CNER
(profesori coordonatori: Liliana Balan şi Mihaela Foşalău)

Din editorial:
...Simţi că eşti drumeţ, dar nu pribeag, fiindcă lângă tine a
mers, o vreme, un călător învăţat care ţi‐a dat o fărâmă din
inima lui, să‐ţi fie de folos în primejdii...
• Suplimentul de cultură al revistei şcolii – alte cuvinte
(profesor coordonator: Cornelia‐Livia Sârghie)

Din editorial:
...Este un adevăr cunoscut că timpul măsoară valoarea unei
instituţii. Cu toate acestea, CNER se circumscrie excepţiilor,
pentru că, în mod paradoxal, în ciuda tinereţii şcolii
noastre, s‐a impus încă din primii ani de existenţă...



 TEATRU la CNER

• Spectacolul‐concurs După‐amiaza de teatru, organizat în cadrul Zilelor Şcolii
(invitat special: actorul Cosmin Panaite, Teatrul Naţional “V. Alecsandri”)

‐ profesor coordonator: Irina Nechifor
‐ profesori îndrumători: Liliana Balan, Mihaela Foşalău, Irina Nechifor,

Cornelia‐Livia Sârghie

• Seara comediei
(eveniment organizat şi coordonat de prof. Cornelia‐Livia Sârghie)

• Serbări şcolare – prof. Elena‐Laura Radu (Serbare de Crăciun, VI B)



 ACTIVITĂŢI ÎN COLABORARE CU BIBLIOTECA CNER
• ,,Hoinari în lumea cărţilor” – prezentarea cărţii
Jurnalul Annei Frank (bibliotecar Cornelia Chelariu,

profesori Elena‐Laura Radu şi Mihaela Vlioncu

 LECŢII DEMONSTRATIVE
• Ce înseamnă să fii cetăţean european? – activitate desfăşurată
la dirigenţie, în cadrul proiectului educativ Promovarea valorilor
europene (prof. Luminiţa Teodorescu)

 EXCURSII. TABERE
• Excursie în Munţii Neaţului (VI D, VIII B;

prof. Cornelia‐Livia Sârghie
• Tabără Ighiu – Alba Iulia (VII B, prof. Liliana Balan)
• Excursie Braşov şi Bucureşti (Să redescoperim ,,micul Paris” de
altădată), tabără Dealul Sasului (IX E, prof. Mihaela Vlioncu)



2. Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare

 Etapa judeţeană
• Olimpiada de Lingvistică:
‐ un premiu I,  premii II,  premii III,  menţiuni (profesori îndrumători: toţi membrii catedrei)
‐ doi elevi calificaţi la etapa naţională: Dănuţ Florea, IX D şi Vlad Lesenciuc, XI B

(profesori îndrumători: Mihaela Vlioncu şi Cătălin Budeanu)
• Olimpiada de Lectură ca Abilitate de Viaţă:
‐ premii I,  premii II,  premii III,  menţiuni  (profesori îndrumători: toţi membrii catedrei)
‐ o elevă calificată la etapa naţională:Mara‐Ioana Caluschi, X B

(profesor îndrumător: Mihaela Vlioncu)



• Olimpiada de Limbă, Literatură şi Comunicare ,,G. Călinescu”:

‐ 10 premii I, 19 premii II, 8 premii III, 7menţiuni (profesori îndrumători: toţi membrii catedrei)

‐ 2 eleve calificate la etapa naţională: 

Delia Ioana Alupoaei, VI D (prof. Cornelia ‐ Livia Sârghie)

Georgiana Tîrnovan, VIII C (prof. Liliana Balan)

‐ premii şi menţiuni la concursurile ,,Cultură şi Spiritualitate Românească” şi ,,Euclid” 

(prof. Cornelia‐Livia Sârghie)



 Etapa naţională

‐menţiune la Concursul Naţional Transcurricular ,,Ionel Teodoreanu”: Delia Ioana Alupoaei, VI D

(prof. Cornelia‐Livia Sârghie)

‐ menţiune la ONLRO: Georgiana Tîrnovan, VIII C (prof. Liliana Balan)

‐ menţine la OLAV: Mara‐Ioana Caluschi, X B (prof. Mihaela Vlioncu)

‐ premii şi menţiuni la Concursul Naţional de Interpretare Critică ,,Garabet Ibrăileanu” (prof. Irina Nechifor ,

prof. Cornelia‐Livia Sârghie)

‐ un premiu I (Mihnea Tudor Zară), un premiu II şi un premiu III (Teodora Chitoroga), premiul al III‐lea şi premiu                        

special pentru costume (trupa ,,Novum Theatrum”), premiul al III‐lea (revista ,,alte cuvinte”) la Simpozionul 

Naţional ,,Literatura şi celelalte arte” (prof. Cornelia‐Livia Sârghie)



 Alte concursuri
• Concursul de eseuri ,,De ce îmi iubesc oraşul?”: menţiune (Mara‐Ioana Caluschi, X B)

• Concurs de proză pentru elevi: premiul revistei ,,Convorbiri literare” pentru creativitate

Yassmina Popescu, VI D (prof. Cornelia‐Livia Sârghie)

• Concursul  de volume colective de proză pentru elevi ,,Ionel Teodoreanu”, 

ediţia a II‐a, organizat de Biblioteca Judeţeană ,,Gh. Asachi” Iaşi: 

Carusel, antologia realizată de elevi ai CNER, a obţinut 

Premiul pentru cea mai bună lucrare (coordonator: prof. Mihaela Vlioncu)

• Concursul de manuscrise ,,Cavalerii cuvântului”:

‐ premiul I (Pas de deux?,Miruna Ioana Vlioncu, IX E)

‐ premiul al II‐lea (Ultima piesă de puzzle, Ruxandra Păsărică, X B)



3. Cursuri şi stagii de formare profesională

• Implementarea, dezvoltarea şi monitorizarea sistemului de control managerial
– prof. Mihaela Foşalău

• Abilităţi de viaţă la adolescenţi ‐ prof. Cornelia‐Livia Sârghie

4. Proiecte europene
• Schimbul intercultural Iaşi – Bergamo: vizita unui grup de 21 de elevi de la Liceul Ştiinţific ,,Lorenzo
Mascheroni”, însoţiţi de două cadre didactice; organizarea şi desfăşurarea activităţilor la care au
participat oaspeţii italieni şi elevi ai CNER, în săptămâna 18 – 25 aprilie 2015

(profesori coordonatori: Mihaela Vlioncu şi Narcis Manoliu)



5. Publicaţii
• Implicarea tuturor membrilor catedrei în elaborarea unor teste şi
sarcini de lucru creative pentru elevii clasei a IV‐a, publicate în ghidul de
lucru 70 de întâlniri cu textul literar.
• Opinii despre carte:
Fragmentele alese nu doar că incită la lectura integrală a cărților, dar ele
constituie punctul de plecare al unor exerciții în care accentul cade pe
creativitate, pe exprimarea unui punct de vedere personal, iar cerințele
care vizează limba/gramatica decurg firesc din acestea. Compunerile sunt
absolut delicioase! Au gust de înghețată, de fructe proaspete, propun
întâmplări al căror erou să fie fiecare dintre ei, îi prind pe acești copii în
jocul provocărilor. Și nu pot trișa pentru că cerința nu îi lasă. Pot alege să
scrie cuminte, dar lasă libertatea celui care se bucură de cuvinte să
devină el însuși scriitor!

(Emil Munteanu, http://alecart.ro/ )



6. Încheiere
Literatura exercită o influenţă
considerabilă asupra oamenilor, îi educă
sentimental, le activează conştiinţa de
sine, îi face mai umani.

(Alex. Ştefănescu)



RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE 

LIMBI GERMANICE,

AN SCOLAR 2014-2015 

I.  Activitatea instructiv – educativa

S-au conceput si administrat Teste initiale la toate clasele si s-au luat masuri de remediere a neajunsurilor.

S-au elaborat subiectele pentru teza pentru clasele de intensiv cu itemi de evaluare, s-au analizat rezultatele si
s-au propus si aplicat masuri de remediere si crestere a performantei scolare.

Elevii au fost implicati in activitati extra - curriculare si concursuri scolare



1. Rezultate la  olimpiade si concursuri 

Rezultate la olimpiada

ENGLEZA :
Etapa locala : participanti ‐ 98 elevi ‐ calificati – 68 elevi 
Etapa judeteana ‐ 48 elevi premiati, dupa cum urmeaza : 
Premiul I : 8 ‐ P.Frunza – 4 , M.Gotcu – 6 ,L. Irimia – 1, M,Manoliu – 2 ) 
Premiul II: 15 ‐ P.Frunza – 5 , M.Gotcu –5 ,L.Irimia – 7, M.Manoliu–3,V.Sechelea – 2) 
Premiul III:16 ‐ P.Frunza – 4 , M.Gotcu –4 ,L.Irimia – 7, M.Manoliu–6, L.Petrescu – 1, V.Sechelea – 2
Mentiune : 9 ‐ P.Frunza – 2 , M.Gotcu –3 ,L.Irimia – 2, M. Manoliu–3, V.Sechelea – 1
Calificati la proba de baraj : Iordan Alexandru – prof.Manoliu ; Caluschi Miruna, Caluschi Mara – prof. Gotcu ; Cretu Delia – prof.Irimia, Prof. Manoliu

GERMANA
Eapa județeană: 
Premiul I: Bîrsă Teodora (a X‐a B), Pârau Lucian (a XI‐a), Coca Ruxandra, Popp Tudor, Enache Mălina ‐ (clasa a VII‐a) (profesori coordonatori: Frost Alina, Vișan Irina);
Premiul II: Berinde Ilinca – clasa a X‐a, Bărceanu Teodora, Cernătescu Mălina, Opariuc Rareș, Ioan Ina – clasa a VII‐a (profesori coodonatori: Vișan Irina, Frost Alina);
Premiul III: Ionescu Răzvan, Ivanov Flavian – clasa a VII‐a, Ștefănescu Bogdan – clasa a IX‐a (profesori‐Frost Alina, Văraru Oana);
Mențiune: Tamaciuc Ioana si Radu Iulia, clasa a VII‐a, Mușcheru Andreea, Hrițuleac Daria, Vlioncu Miruna, Sârbu Elena – clasele a IX‐a, Roșcan Dalina (a X‐a), Diaconu Dan 
(a XII‐a) (profesori‐Frost Alina, Văraru Oana, Vișan Irina).
Etapa națională – premiul II pe echipe: Bîrsă Teodora – clasa a X‐a (profesor coodonator: Vișan Irina).
„Mein Lieblingsort in der Natur”(locul meu preferat în natură”)  ‐(cls. I‐VIII) 
„Jenseits der Mauer” (De cealaltă parte a zidului)‐cls. IX‐XII) la Colegiul "Național" (15 mai 2015)



Rezultate obţinute la alte concursuri şcolare:

Evaluare in educatie

Un numar mare de elevi participanti – 63, dintre care 40 au obtinut medalii si
diplome la nivel national, coordonati de urmatorii profesori :  

prof.Frunza: aur : 5,argint : 2, bronz : 1                                    

prof. Irimia : aur: 10, argint : 2,bronz :6

prof.Manoliu : aur :2,argint : 2, bronz :3

prof.Petrescu :aur :1, argint :1, Bronz : 1



Spoken English – interjudetean
Au participat 64 de elevi, dintre care 54 au obtinut premii, indrumati de urmatorii profesori :
prof. Frunza : 23 premii
prof. Irimia : 24 premii
prof. Gotcu : 15 premii
prof. Manoliu : 23 premii
prof. Petrescu : 2 premii
prof. Sechelea : 3 premii
Junior English : 13 elevi participanti
Premiul I : 7 - P.Frunza : 6, M.Sarghie : 1
Premiul II : 4 - L.Irimia : 2, M.Sarghie : 2
Premiul III : 2 - M.Sarghie : 2
Junior Drama : 5 elevi participanti – 5 premii speciale – P. Frunza
Im wunderschönen Monat Mai – festival-concurs:
Kreatives Schreiben/ Malwettbewerb



2. Activitatea în cadrul CEX

Profesori care au predat la Cex  
Irimia Lorena , Petrescu Luminita : clasa a IX-a 

Manoliu Narcis (coordonator) Gotcu Mihaela : clasa a X-a



3. Comisii

National Manoliu Narcis - membru al Editorial Board al revistei
International Journal of Communication.

Interjudetean Spoken English – evaluatori : Frunza Petrina, Gotcu 
Mihaela, Irimia Lorena, Manoliu Narcis, Petrescu Luminita

Judetean Frunza Petrina – membru in Consiliul Consultativ al ISJ
Olimpiada – evaluatori : Frunza Petrina, Gotcu Mihaela, 
Manoliu Narcis, Petrescu Luminita,Visan Irina,Frost Alina, 
Vararu Oana
Evaluare Nationala – evaluatori : Frunza Petrina,Irimia 
Lorena,Petrescu Luminita
Test bilingv – intensiv : Frunza Petrina, Gotcu Mihaela, 
Manoliu Narcis, Petrescu Luminita



4. Publicatii(carti,lucrari,articole)

re-editarea Ghidului Candidatului : Petrina Frunza, Mihaela Gotcu, Lorena Irimia, 
Narcis Manoliu, Luminita Petrescu, Victoria Sechelea

Petrina Frunza - "Twenty Years of ROMANCE” - articol  publicat in revista online RATE 
Issues
Narcis Manoliu - "Violence - a Recurrent Theme in Bond's Plays". 
Theme and Thematic Material" (International Journal of Communication) .
"Valente didactice ale textului literar“ Revista USV.
Sarghie Mihaela
- publicare material in metodica disciplinei pe site-ul didactic.ro
- editia a V-a Winter Wonderland, colaborator



5. Participari la simpozioane,conferinte,sesiuni de comunicari

Conferinta IASIMUN 
Victoria Sechelea – organizare si coordonare
Petrina Frunza -participare opening ceremony, advisor si organizare, vetting committee
Lorena  Irimia   - participare opening  ceremony
Mihaela Gotcu - participare opening ceremony, vetting committee
Narcis Manoliu - participare opening ceremony, vetting committee
Luminita Petrescu - participare opening  ceremony

Conferinta RATE - Celebrating Creativity and Diversity in ELT
Petrina Frunza , Lorena Irimia , Mihaela Gotcu, Narcis Manoliu ,Luminita Petrescu 
Conferințe: 
Cerc pedagogic engleza
Membrii catedrei, profesorii de limba engleza 

Cerc pedagogic germana
Irina Visan,Alina Frost,Oana Vararu



6. Mentor-practica pedagogica, metodist ISJ, formator

Metodisti ISJ : Frunza Petrina, Manoliu Narcis

Mentori : Frunza Petrina,Gotcu Mihaela,Manoliu Narcis



7. Obtinerea unor 
distinctii Gradatie merit P.Frunza, L.Irimia, M.Gotcu, N.Manoliu

8.Membri in alte comisii la nivelul scolii
Prof. Frunza   - responsabil al Comisiei metodice de limbi moderne

- membru al Consiliului pentru curriculum
- membru al Comisiei pentru inregistrarea, interpretarea si prezentarea rezultatelor la 

olimpiade si concursuri scolare
Prof. Gotcu      - coordonator al Comisiei pentru proiecte europene
Prof. Irimia       - responsabil al Comisiei dirigintilor 

- membru al Comisiei de promovare a imaginii scolii.
- responsabil Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei

Prof. Manoliu 
- membru al Comisiei pentru verificarea frecventei elevilor si ritmicitatii notarii.
- responsabil al Comisiei de siguranta si sanatate in munca

Prof. Visan        - membru al Comisiei de promovare a imaginii scolii.
Prof. Frost         - membru al Comisiei de simulare a Examenelor Nationale
Prof.Vararu        - membru al Comisiei de simulare a Examenelor Nationale



 

II. Activitati de formare continua si dezvoltare profesionala 

Petrina Frunza
- cerc pedagogic
-consfatuiri Consiliul consultativ - ISJ
- Curs de formare-Abilitati de viata la adolescenti- Prevenirea consumului de droguri
- Conferinta RATE - Celebrating Creativity and Diversity in ELT
Mihaela Gotcu
- cerc pedagogic 
- consfatuiri
Conferinta RATE - Celebrating Creativity and Diversity in ELT
Lorena Irimia
- cerc pedagogic
- Conferinta RATE - Celebrating Creativity and Diversity in ELT
- Curs de formare-Abilitati de viata la adolescenti- Prevenirea consumului de droguri
- program de formare continua- Managementul comunicarii in mediul scolar (23.02-31.03.2015)



Narcis Manoliu
- cerc pedagogic
- Discurs critic-De la fraza la text-lingvistica si literatura, USV(Suceava); 
- Sesiunea stiintifica anuala a Institutului "Ioan Haulica" Univ. "Apollonia " Iasi
- Conferinta RATE - Celebrating Creativity and Diversity in ELT

Luminita Petrescu
- cerc pedagogic
- Seminar Pearson " Technology and Proven Technology in ELT''
Conferinta RATE - Celebrating Creativity and Diversity in ELT

Mihaela Sarghie
-Curs de formare ISJ- proiecte europene Erasmus+



Irina Visan
- cerc pedagogic
- participare Consfatuiri
- Curs de formare "Österreichstagen" – seminar de formare (Fortbildungsseminar) și workshop-uri –
Lectoratul Austriac (organizator Ministerul de Învățământ, Artă si Cultură-Austria) (aprilie martie 
2015);
- Schülerlerfestival - "Das Künstlerforum" la Colegiul "Mihai Eminescu" (mai 2015);
Alina Frost
- Curs de formare-Abilitati de viata la adolescenti- Prevenirea consumului de droguri
- cerc pedagogic
- participare Consfatuiri 
- Schülerlerfestival - "Das Künstlerforum" la Colegiul "Mihai Eminescu" (mai 2015);
Oana Vararu
- cerc pedagogic
- participare Consfatuiri
- Schülerlerfestival - "Das Künstlerforum" la Colegiul "Mihai Eminescu" (mai 2015);



II. Activitati educative extrascolare (proiecte/programe educative) 

Petrina Frunza
- lectorate si sedinte cu parintii
- colaborare cu Biblioteca Gh. Asachi – American Corner  - Reading Club ( clasa a VI-a D)
- activitati de voluntariat cu elevii clasei a X-a E-a - colectare si distribuire de haine, alimente si jucarii unei
familii nevoiase si copiilor de la Centrul deplasament,"Veniamin Costachi"Iasi.
- activitate de Craciun –X-E : “Un dar pentru fiecare” (premii surpriza) 
- Balul Bobocilor
- vizita la Gradina Botanica
- campania ''Saptamina legumelor si fructelor''
- Spring Day
- curs de dans clasic – X-E  - Scoala Altfel
Mihaela Gotcu
- lectorate si sedinte cu parintii
- Participare formare proiect Empowerment in the Work with Girls, 12-18 oct 2014, Bilefeld, Germania 
- proiect Fundatia Leris, programul Erasmus +, Domeniul Tineretului
- Spring Day



Lorena Irimia
- lectorate si sedinte cu parintii
- activitate caritabila de Craciun la Sc.' George Calinescu' Iasi
- tabara de iarna Vatra Dornei
- proiect educativ: Euroscola-CNER pentru Europa
- campania ''Saptamina legumelor si fructelor''
- Spring Day
- tabara de limba engleza
- tabara de vara – Busteni
- vizita la Parlamentul European (martie), concurs Euroscola
Manoliu Narcis
- lectorate si sedinte cu parintii
- serbare de Craciun - IX -C 
- excursie Brasov.
- serbare de Craciun- spectacol in limba engleza.
- Balul Bobocilor
- campania ''Saptamina legumelor si fructelor''
- Spring Day



Petrescu Luminita
- lectorate si sedinte cu parintii
- proiect de voluntariat, impreuna cu parintele Stefan, “Daruind, vei dobandi”. 
- campania ''Saptamina legumelor si fructelor''
- proiect interdisciplinar " Urmasii lui Racovita
- serbare de Craciun
- Spring Day
- dezbatere " Violenta si urmarile ei"
- lansare Concurs manuscrise la Biblioteca Asachi, in cadrul FIE, in colaborare cu ISJ
- Zilele Portilor Deschise,
Sechelea Victoria
- lectorate si sedinte cu parintii
- training si coordonarea documentarii pentru delegatii din scoala (inclusiv XII B ) –

IASIMUN
- elevi din XII B au participat la organizarea conferintei (logistica, sponsorizari, 

administrative staff )
- Balul Bobocilor
- Spring Day



Sarghie Mihaela
-colaborare- Biblioteca Gh. Asachi – Caravana Americana- informare privind activitatea 
sectiei American Corner, Iasi
- activitate Biblioteca Gh. Asachi- Atelier- Halloween vs Sf Andrei- participanti elevii 
clasei a V-a B, activitate in colaborare cu dna prof. Simona Nenov
- colaborare diriginte prof Alina Barliga, serbare de Craciun, Clasa a V-a A

Irina Visan
- lectorate si sedinte cu parintii
- campania ''Saptamina legumelor si fructelor'
- Balul Bobocilor
- serbare de Craciun - X –B
- club de lectură în cadrul bibliotecii de Limba Germană (Lesesaal), Iași
- vizite la muzee (Muzeul Universitătii, Casa Pogor, Muzeul Unirii) ;



Alina Frost
- lectorate si sedinte cu parintii
- serbare de Craciun - V- C
- Spring Day
- vizita la Gradina Botanica
- tabara - V-C
- club de lectură în cadrul bibliotecii de Limba Germană (Lesesaal), Iași
- vizite la muzee (Muzeul Universitătii, Casa Pogor, Muzeul Unirii) – catedra de germană;

Oana Vararu
-club de lectură în cadrul bibliotecii de Limba Germană (Lesesaal), Iași 
- vizite la muzee (Muzeul Universitătii, Casa Pogor, Muzeul Unirii) – catedra de germană;



IV. Alte activitati 

Activitati desfasurate cu ocazia Zilelor Scolii :
- semicentenar CNER : membrii comisiei
Spoken English – faza pe scoala – profesorii de engleza
Organizator : Petrina Frunza
Evaluatori : Petrina Frunza,Lorena Irimia,Gotcu Mihaela, Narcis Manoliu, Luminita 
Petrescu
-masa rotunda : Evaluation and Assessment – membrii comisiei (moderator Frunza 
Petrina).
Balul Bobocilor : prof. Frunza,Manoliu,Sechelea (organizator)
- concursul de cultura generala" Deutschsprachige Lander" – Irina Visan , Oana 
Vararu – prezentare + film 

Activitati specifice :Concursul LERIS,Bacalaureat,Evaluare Nationala ,Testarea 
elevilor de clasa a V-a pentru admitere la clasele de intensiv, Testarea elevilor de 
clasa a IX-a care nu au sustinut testul pentru admitere la clasele de intensiv



CATEDRA DE LIMBĂ FRANCEZĂ



I. Activitatea instructiv – educativă
-Premii si mentiuni obtinute la concursul interjudetean «CHARLOTTE SIBI, Connaissance de la France et du français»:
ANTON OCTAVIAN, VIB, premiul I, BURBULEA ADRIAN, VIB, M, RADU COSMINA, VIB, M, CHIRIAC SOPHIA, VIID, premiul I,
HUŢUPAŞU STEFANA, VIID, M - Prof. Simona Nenov; OLENIUC IULIAN VIIC, premiul II, GRADU GEORGIA, VIIC, premiul III,
ROMAN PATRICIA, VIIIA, premiul II- Prof. Simina Bǎdǎrǎu
- Premii si mentiuni obtinute la olimpiada nationala – ROCA  ELIZA, 11D- mentiune- Prof. Simina Bǎdǎrǎu;faza judeteana: Gradu 
Georgia, VIIC, premiul III, Oleniuc Iulian, VIIC, premiul II,Prisecaru Despina, VIIC, premiul III, 
Amarandei Alexandru, VIIIA, premiul II, Michinici Mateea, VIIIA, premiul I, Morariu Andra, 9 A, premiul III, 
Cotea Larisa, 9A, premiul II, Sǎndulache Ioan, 9A, premiul III, Pralea Ştefana, 10E, premiul II, Ciubotaru Delia, 11D, premiul III, 
Sofian Ştefana, 11D, premiul II, Roca Eliza Andreea, 11D, premiul I- Prof. Simina Bǎdǎrǎu; Dimitriu Corina, VIID, premiul II , 
Costin Diana, XIB premiul III, Buhăceanu Andreea XIB, mențiune - Prof. Simona Nenov
- Concursul « Rêver en français », organizat de UAIC Iaşi : ScripcariuTeodora, XIID, Marele premiu, Humă Laura, XIID, 

Mențiune- - Prof. Simona Nenov;Roca Eliza Andreea, 11 D, menţiune specialǎ , Ignat Iulia, 12 C, menţiune specialǎ - Prof. 
Simina Bǎdǎrǎu

- Concursul jud. Chant son sur scène, Măriuță Magda-XII B - Premiul II - Prof. Simona Nenov și Irimia Roxana –Premiu 
special - Prof. Simina Bădărău

-Lansarea nr. 6 al revistei Arc-en-ciel, organizarea serbarii “Les jeunes en fête” ( activităţi teatrale şi muzicale) în cadrul
activitǎţilor de Zilele Şcolii, CNER, 25 noiembrie 2014- Prof. Simona Nenov, Prof. Simina Bădărău
-La journée européenne des langues – atelier de conversații în limbi romanice la Institul Francez, Iași, cu elevi din XII D, 26
septembrie- Prof. Simona Nenov



-Ziua porților deschise la Institul Francez, Atelier Rendez-vous créatif –Portrait gourmand cu VB, 17 octombrie, Prof. Simona
Nenov
-“Urmaşii lui Racoviţǎ” (prof. coordonator Alina Bîrliga), CNER, 12 noiembrie 2013- Prof. Simona Nenov
-Selectarea materialelor redactate de elevi, în vederea întocmirii unui blog- Prof. Oana Ichim
-Vizitǎ la târgul de carte Bookfest, Universitatea „Al.I. Cuza”, Sala Paşilor Pierduţi, 4 octombrie 2014- Prof. Simina Bǎdǎrǎu
-HAIKU NOI- PICNIC FRANCOFON, ATELIERE PLURILINGVE, ETC LA IF IASI - Prof. Simona Nenov
-Participare la festivalul national "Teatru sub castani“- Prof. Oana Ichim
-Participare la "Ziua portilor deschise", concursul Leris - Prof. Simona Nenov (coordonator activităţi), Prof. Simina Bădărău
Prof. Oana Ichim
-Coordonare elevi la Simpozionul interjudeţean « Euro-europeni celebri », februarie 2015 - Prof. Simona Nenov, Prof. Simina 
Bădărău; moderator –secţiunea destinatǎ elevilor de liceu - Prof. Simona Nenov

II. Participǎri la simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicǎri
-Conferința Les ressources de l’improvisation théâtrale pour le cours de FLE la IF, formator Laurent Vincent, 13 decembrie
2014- Prof. Simona Nenov
-Dezbaterea Educaţia în societatea conoaşterii, CNER, 25 noiembrie 2014- Prof. Simina Bădărău, Prof. Simona Nenov
-Gala Excelenţei, Pallas, noiembrie 2014 -Prof. Simina Bădărău
-Participarea la Simpozionul Internaţional „Partager pour s’enrichir” (aprile 2015) - Prof. Simona Nenov, Prof. Simina 
Bǎdǎrǎu; membru în echipa de organizare - Prof. Simona Nenov



III. Activitǎţi de formare continuǎ şi dezvoltare profesionalǎ:
-Gazduirea cercului medodic pentru profesorii debutanţi – 4 decembrie 2014 (Prof. Simona Nenov, Prof. Simina Bǎdǎrǎu);
coordonator activitate, responsabil cerc pedagogic - Prof. Simona Nenov
-Absolvire anul I master universitar "Traducere şi terminologie"-Prof. Oana Ichim
-Sustinerea inspectiei IC2 in vederea obtinerii gradului I- Prof. Oana Ichim
--Stagiu de formare:Organiser un projet de webcollaboration en cours de FLE, la IF cu formator Claude Springer de la
Universitatea Aix-Marseille, 4-6 decembrie 2014- Prof. Simona Nenov
-Stagiu de formare continuă Stage Français d’objectifs spécifiques (FOS), la CCD Iasi, formator Abdelkrim Kahboub- Prof.
Simona Nenov
-Cursul de formare: Managementul comunicǎrii în mediul şcolar (martie-mai, CCD)- Prof. Simona Nenov, Prof. Simina
Bǎdǎrǎu

IV. Activitatea de îndrumare şi control

-Redactare subiecte, grile de corectare şi bareme pentru olimpiada -Prof. Simina Bădărău, Prof. Simona Nenov
-Profesor metodist, profesor mentor, membru în Consiliul Consultativ al disciplinei la ISJ Iaşi, responsabilǎ de cerc pedagogic,
preşedinta Asociaţiei Române a Profesorilor de Limba Franceză- filiala Iaşi , consilier educativ- Prof. Simona Nenov.
-Coordonarea activităţilor de volutariat în vederea constituirii primului Club al Elevilor Francofoni din Iași, respectiv din
România- Prof. Simona Nenov



-Organizarea  etapei  de calificare  de la Iasi a festivalului international « Chants, sons sur scène 2015 » le 6 avril 2015 - Prof.
Simona Nenov; membru în echipa de organizare - Prof. Simina Bădărău
-Evaluatori abilitǎti CIEP (Centre international d’études pédagogiques) Sèvres pentru examenele Delf A1, A2,B1,B2)- Prof.
Simona Nenov, Prof. Simina Bădărău
-Evaluatori la sesiunile Delf (noiembrie 2014, februarie , mai 2015) - Prof. Simona Nenov, Prof. Simina Bădărău
-Membru în Comisia Judeţeană de organizare a Olimpiadei de limbi romanice- Prof. Simona Nenov
-Redactor al revistei Le Messager, ARPF- Prof. Simona Nenov
- Evaluator olimpiada (faza judeţeanǎ), bacalaureat (competenţele lingvistice), testare bilingv- Prof. Simina Bădărău
-Evaluator bacalaureat (competenţele lingvistice) - Prof. Oana Ichim

V. Publicaţii
-Approches variées de la notion de personnage, Simpozionul naţional cu participare internaţionalǎ “Dimitrie Cantemir şi vocaţia 
europeanǎ a gândirii româneşti ”, Iaşi, 2014- Prof. Simina Bădărău
- « Suzanne Lilar, une littérature des contrastes », Analele Francofoniei 2015- Prof. Simina Bădărău
« Le motif de la chevelure dans l’imaginaire symboliste », Le Messager, revista ARPF- Prof. Simina Bădărău
-Autor în lucrarea colectivǎ Ghid pentru profesorii de limba franceză,Soluţii ştiinţifice şi metodice pentru titularizare şi grade
didactice- Prof. Simona Nenov
-Jeu par le français à Iaşi ou un exemple de bonne pratique, de mobilisation générale au service de l’apprentissage du français, Le
Messager, revista ARPF - Prof. Simona Nenov
-Articol publicat în revista asociaţiei ARPF "Le Messager"- Prof. Oana Ichim
VI. Activitate în cadrul CEX: clasa a IX-a - Prof. Simona Nenov, Prof. Simina Bădărău



CATEDRA DE ISTORIE



ISTORIE 
Rezultate la olimpiade şi concursuri
‐faza judeţeană a Olimpiadei de Istorie: Tîrnovan Georgiana, premiul III, Dodu Adriana,,  
menţiune, Ivasciuc Mihai, premiu special Guzgă Bianca,, premiu special, Dumitru Narcis, 
premiu special, Zafiris Elias, premiul III, Amaziliţei Sabina, premiu special, prof. Hendreş 
M.; Chirian Nona, menţiune, Melniciuc‐Puica I.G., premiul special, prof. Burlec Liviu.
‐faza judeţeană, „Istorie şi societate în dimensiune virtuală”, premiul III, prof. Hendreş M.
‐faza judeţeană, „Memoria Holocaustului”,  premiul I, II, cl. X‐a, prof. Hendreş M.
‐Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor, faza judeţeană, Lambru Iustina, 
premiul II, cl. A X‐a E, prof. Hendreş M.



ISTORIE
Activitatea în cadrul CEX
Bunduc Mădălina – profesor coordonator pe disciplină, cl. XII
Hendreș Mihaela – clasa a X‐a
Mentor‐practică pedagogică, metodist ISJ 
Mentori practică pedagogică – prof. Burlec Liviu
Metodist ISJ – prof. Burlec Liviu și Bunduc Mădălina



ISTORIE
Activităţi de formare continuă şi dezvoltare profesională
‐organizarea cercului  metodic Grupa  nr. 1 Licee, 27 noiembrie 2014
‐prof. Bunduc M., Hendreş cursul de formare cu tema  ABILITĂŢI DE VIAŢĂ LA ADOLESCENŢI –
PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI
‐ Prof. Bunduc M., Hendreş M., cursul de formare Managementul comunicării în mediul școlar, 

‐ Participarea la activităţile proiectului „Rolul familiei în deciziile privind evaluarea şcolară a 
copiilor”, prof. Hendreş M, Bunduc M.

‐ ‐ Participare cu lucrare‐ webquest educaţional „Război şi pace”‐ la Simpozionul Naţional 
Softbazar, ed. VII‐a, 5 iunie 2015, prof. Hendreş M.

‐ ‐Participare cu lucrare şi premiul I pentru lucrarea „Test grilă Al Doilea război mondial‐ppt”, 
concursul naţional „O zi, trei semnificaţii‐ 9 mai”, mai 2015, prof. Hendreş M.



ŞTIINŢE SOCIALE
Rezultate la olimpiade şi concursuri
‐Olimpiada de Socio‐umane: faza judeţeană: premiul I filosofie Tesloianu 
Ruxandra, premiul al II‐lea economie Codreanu M., premiul I logică Ciocan Ioana, 
premiul III, psihologie; faza naţională: premiul III economie, Codreanu M. cl. a XI‐
a B, menţiune Tesloianu Ruxandra, Cl. a XII‐a B, prof. Fuioagă Ana Maria
Mentor‐practică pedagogică, metodist ISJ
Mentor practică pedagogică – prof. Fuioagă Ana‐Maria
Metodist ISJ – prof. Fuioagă Ana‐Maria



ŞTIINŢE SOCIALE
Activităţi de formare continuă şi dezvoltare profesională
Prof. Fuioagă Ana‐Maria, participare la programul de formareManagementul 
comunicării în mediul școlar
Participări la simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări
Prof. Fuioagă Ana‐Maria, Training ‐ Oratorie, Public Speaking şi Debate, 24 ‐ 26 
octombrie 2014



RELIGIE

Rezultate la olimpiade şi concursuri
‐ faza județeană꞉ locul I – Iordăchescu Andreea VII B, Grigoraș Ilinca XI C, locul II –
Cartas Maria VIII B, Popa Andrea XI B, locul III – Ungureanu Lorena IX C, mențiune 
– Coca Ruxandra VII A, Timofte Iustina IX C, prof. Obreja R.



RELIGIEActivităţi de formare continuă şi dezvoltare profesională
Prof. Ştefan Constantin, prof. Obreja R., participare la programele
de formare Managementul comunicării în mediul școlar
ABILITĂŢI DE VIAŢĂ LA ADOLESCENŢI – PREVENIREA CONSUMULUI 
DE DROGURI 

Participări la simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări

‐ Prof. Obreja R., organizator la Simpozionul Național Din suflet 
de creștin, mai 2015



CATEDRA DE MATEMATICĂ



Rezultate obţinute la concursurile şcolare din sem I:

Concursul “Ştefan Dârţu”, Vatra Dornei: 2 pr I, 1 pr II, 3 pr III, 3 M. (D. Buzac, C. Budeanu)
Concursul “Sperante Olimpice” Pascani: 1 pr I, 2 pr II, 3 M. (C. Budeanu)
Concursul “Unirea”, Focsani: Prohozescu Ciprian a IX-a premiul III (D. Buzac)
Concursul “Matematica de drag” Bistrita: Prohozescu Ciprian a IX-a premiul I (D. Buzac)
Concursul IMAAR Bucuresti: Avadanei Ovidiu a XI-a – premiul II (C. Budeanu)
Concursul “Stelele Matematicii” Bucuresti: Avadanei Ovidiu a XI-a – M (C. Budeanu) 
Concursul “Euclid” premii si mentiuni (M. Bucataru, L. Pitu)
Concursul “Comper” organizare in scoala si premii (M. Bucataru)
Concursul “Lumina Math“ premii si mentiuni (L. Pitu) 
Concursul “Al. Myller”: premii (D. Buzac, C. Budeanu, M. Bucataru)
Concursul “Dimitrie Pompeiu”: premii si mentiuni  (C. Budeanu, M. Bucataru)
Activitatea în cadrul CEX

Profesorii M. Bucataru, L. Pitu, D. Buzac, C. Budeanu, Gh. Timohe au susţinut ore la CEX.
M. Bucataru coordonator clasa a VIII-a



Mentor-practica pedagogică, metodist ISJ
• Metodisti ISJ – prof. Leon Pitu, prof. Gh. Timohe

Activitati de formare continuă si dezvoltare profesională

Cercul pedagogic al profesorilor de matematica, cu ocazia “Zilelor CNER”.
Intocmirea Programelor la clasele de la seral, masuri de recuperare a materiei (la seral M. Caia)
Participari la Conferinta anuala a SSMR desfasurata la Iasi (C. Budeanu)
Participari la Conferinta anuala a filialelor SSMR din Moldova, desfasurata la Poiana Negri (C. Budeanu)
Participarea tuturor membrilor catedrei la cursuri de formare in cadrul programelor POSDRU
Profesori evaluatori si propunatori la concursurile interjudetene de la Vatra-Dornei, Bistrita. (D. Buzac)
Profesori propunatori la faza locala OM (M. Bucataru, D. Buzac)
Membri in Consiliul Consultativ ISJ al profesorilor de matematica  (L. Pitu, C. Budeanu)
Probleme propuse la importante concursuri de matematica, aparute si in GM. (C. Budeanu)



CATEDRA DE INFORMATICĂ



Bacalaureat 2015
Competente digitale
Clasa Experimentat Avansat Mediu Începător Fără calificativ
12A 29

12B 20 10 3

12C 31 4

12D 18 10 1

Seral 3 4 4 1

FR 4 9 10 7

Informatica
10 9‐9.99 8‐8.99 7‐7.99 6‐6.99 5‐5.99 Respinşi

12A 13 8 3

12B 6 3

12C 1

Examenul de obținere a atestatului profesional în informatică
28 de elevi din clasa a XII‐a A au susținut și promovat examenul.

Oracle Academy
28 de elevi din clasa a XII‐a A au parcurs cursul și au promovat examenele Oracle Academy.



Olimpiada Națională de Informatică 2015
Nr Nume şi prenume elev

Cla‐
sa

Profesor 
coordonator Premiul

1 Teodorescu Vlad 8C Marinel Şerban

2 Pintilie Vlad
8C

Marinel Şerban
Medalie de 

bronz

3 Cojocariu Alexandru 9A Em. Cerchez

4 Tomiţă Mugur 10A Marinel Şerban
Medalie de 

argint

5 Căşuneanu Andrei 11A Em. Cerchez

6 Stoleru Teodeora 11A Em. Cerchez
Medalie de 

bronz

7 Corodescu Alin 12C Em. Cerchez
Medalie de 

bronz



23 de premii si mentiuni la Olimpiada Județeană de Informatică 2015
4 premii si mentiuni la Olimpiada de Tehnologia Informației și a 
Comunicațiilor
6 premii si mentiuni la Concursul InfoEducație – faza județeană
Un proiect prezentat la etapa nationala: TowerDef Game Engine 
Autori: Casuneanu Andrei si Malina Florea, clasa a XI‐a A

Olimpiade si concursuri



Ce înseamnă să fii dezvoltator Web?
Conferinţă susţinută de dr. Sabin Buraga
Facultatea de Informatică Iaşi

25 noiembrie 2014
Participanţi: 
elevii claselor 9A, 10A, 11A, 12A
Coordonatori: 
Emanuela Cerchez, Marinel Şerban



„Racovita – urmarirea unui ideal”

25 noiembrie 2015

Coordonator
Prof. Mihai Chelariu



„Antreprenor în licee” 
Conferinţă susţinută de Radu Georgescu

2 octombrie 2014
Participanţi: 
elevii claselor 9A, 10A, 11A, 12A
Coordonatori: 
Emanuela Cerchez, Marinel Şerban



„Informatica de performanţă 
– context, obiective, strategii, metode”

4‐5 februarie 2015

Activitate de perfecţionare  organizata de 
prof. Emanuela Cerchez, prof. Marinel Serban

Participanti: 
22 de profesori de informatica din judetul Iasi



Cum am ajuns la Google?
Întâlnire cu Andrei Chirila, software engineer la 
la Google Zurich. 
Data: 29 aprilie 2015
Participanți: 11A
Galerie de imagini
Prezentarea evenimentului pe site‐ul CNER
Prof. Em. Cerchez



Școala altfel. Maraton de programare
Invitati:

conf. dr. Sabin Buraga de la Facultatea de Informatica Iasi
dl. Alecsandru Grigoriu, Design Leader la Grapefruit

Data: 6‐7 aprilie 2015
Participanți: elevi din 11A, 12A
Galerii de imagini:

Prezentari
Dezvoltarea aplicatiilor
Prezentarea aplicatiilor
Premiere

Prezentarea evenimentului pe site‐ul CNER



Proiectul Game Creator
Tema proiectului: Proiectarea unui joc si
implementarea acestuia in limbajul C++
Participanți: elevii clasei a IX‐a A
Perioada de desfășurare: martie‐iunie 2015



Intretinerea site‐ului CNER
prof. Em. Cerchez, ing. Daniel Andrei http://www.racovita.ro

Participarea in comisii la nivel national
Prof. Marinel Şerban, prof. Emanuela Cerchez
Olimpiada Naţională de Informatică
vicepreşedinte comisie, elaborare  subiecte, evaluare
Concursul Start IT, Suceava
elaborare  subiecte, evaluare
Concursul XOR
susținerea online a concursului, evaluare
Concursul InfoOltenia
susținerea online a concursului, evaluare

Centrul de Excelenta
prof. Marinel Serban, prof. Emanuela Cerchez



FizicaREZULTATE LA CONCURSURI
 CONCURS INTERJUDEŢEAN „PROFIZICA” (VASLUI,  noiembrie 2014)
La concurs au participat elevi de gimnaziu şi liceu. Rezultatele obţinute:

• CONCURS NAȚIONAL “PHI”  ( 24 ‐25 ianuarie 2015)
La acest concurs au participat elevi din clasele 6 – 11 . Rezultatele obţinute de elevii noştri sunt: 5 premii I, 2 premii II, 8 premii III și 11 
mențiuni.

Nume şi prenume elev Clasa Premiu Profesor coordonator
CORDUNEANU VLAD 10 B I MIRON CRISTINEL
PESCARU VICTOR 11 A MIRON CRISTINEL

Nume prenume Premiul I Premiul II Premiul III Mentiune

MIRON CRISTINEL 4 1 6 5
FOCA MIRELA 2 1 3 5
NICOLAE LILIANA ‐ ‐ 1 1
SILVAȘ GRIGORE ‐ ‐ ‐ 2



 CONCURSUL INTERJUDEȚEAN “CYGNUS” (SUCEAVA, 28-29 martie 2015)

 CONCURSUL DE CREATIVITATE IN FIZICĂ ŞI TEHNOLOGII "ŞTEFAN PROCOPIU" Etapa judeţeană ( 28 - 29 
martie 2015, Iaşi)

Nume şi prenume elev Clasa Premiu Profesor coordonator
VASILACHE MATEI 6 C MENTIUNE MIRON CRISTINEL
DADUN MIHAIL 10 D MENTIUNE MIRON CRISTINEL

NUMELE ȘI PRENUMELE
CLASA PROFESOR ÎNDRUMĂTOR DIPLOME ACORDATE

PANȚIR ANDREI 6 B Nicolae Liliana‐Tatiana Einstein

NECHITA COSMIN CONSTANTIN 6 B Nicolae Liliana‐Tatiana Arhimede

CHIRICA OANA 6 B Nicolae Liliana‐Tatiana Einstein

MURGOCI ANDREEA TEODORA 6 B Nicolae Liliana‐Tatiana Einstein



 CONCURSUL "ŞTEFAN PROCOPIU" AL ELEVILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI
ETAPA JUDEȚEANĂ : VASILACHE RADU , clasa a VI-a C, profesor îndrumător Miron Cristinel –

MENȚIUNE
ETAPA NAȚIONALĂ : VASILACHE RADU , clasa a VI-a C, profesor îndrumător Miron Cristinel –

PREMIUL III
REZULTATE OLIMPIADE

 OLIMPIADA LOCALĂ DE FIZICĂ
S-au calificat un număr de 102 elevi la etapa județeană a Olimpiadei de fizică, îndrumați de profesorii: 

Miron Cristinel, Silvaș Grigore, Foca Mirela, Nicolae Liliana

Nume prenume profesor 
coordonator

MIRON 
CRISTINEL

SILVAȘ GRIGORE FOCA MIRELA NICOLAE 
LILIANA

Numar elevi calificati 24 11 38 19



 ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI DE FIZICĂ (IAȘI, 14 februarie 2015)

Nume prenume 
profesor coordonator

MIRON CRISTINEL FOCA MIRELA NICOLAE LILIANA

Premii obținute
I II III M I II III M I II III M
3 2 2 6 1 ‐ 6 6 ‐ ‐ ‐ 2

 ETAPA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI DE FIZICĂ (VASLUI, 4-9 APRILIE 2015)

Nume şi prenume elev Clasa Premiu Profesor coordonator
DIACONU CRISTIANA 10 B Mențiune + medalie de aur Miron Cristinel
CORDUNEANU VLAD 10 B Medalie de argint Miron Cristinel
DIMA GEORGIANA 11 B Mențiune de onoare Miron Cristinel
DIACONU CAMELIA 12 B Mențiune + medalie de argint Miron Cristinel



 ETAPA JUDEȚEANĂ  A OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI

Nume şi prenume elev Clasa Premiu Profesor coordonator

BÎRCĂ TEODORA 8 A Mențiune Foca Mirela

MÎNDRU ȘTEFAN 7 A Mențiune Miron Cristinel

 ETAPA NAȚIONALĂ  A OLIMPIADEI DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI

Elevul Cozma Tudor, clasa a IX-a D, profesor Foca Mirela, a obținut medalie de argint la faza 
internațională a Olimpiadei de științe pentru juniori.

 EUSO 2015 (28 aprilie – 3 mai 2015)

Eleva Cristiana Diaconu , clasa a X-a B, profesor coordonator Miron Cristinel, a  obținut medalie de 
argint.



2. ACTIVITATEA ÎN CADRUL CEX
In cadrul acestui centru, activeaza profesorii : Miron Cristinel, Silvas Grigore si Foca Mirela. Prof. Miron Cristinel este si 

coordonator la clasa a X‐a. 

3. COMISII
Comisii nationale
Prof. Miron Cristinel
 membru al Comisiei nationale si judetene a Olimpiadei de Fizica
 membru al Comisiei de propunere de subiecte la Concursul on‐line PHI‐faza nationala

Prof. Silvas Grigore
 membru al Comisiei de propunere subiecte si al Comisiei de evaluare pentru Concursul on‐line PHI‐faza nationala
Prof. Foca Mirela
 membru al Comisiei de propunere subiecte pentru Concursul on‐line PHI‐faza nationala
 Membru al Comisiei județene a Olimpiadei de fizică

Comisii judetene
Prof. Miron Cristinel
 membru al Comisiei de propunere de subiecte la Concursul „Stefan Procopiu”
• membru al Comisiei judetene a Olimpiadei de Fizica



• membru al Comisiei de organizare, al Comisiei de propunere subiecte si al Comisiei de evaluare la 
concursul « Leris »

Prof.Silvas Grigore
 membru al Comisiei judetene a Olimpiadei de fizica – etapa judeteana
Prof. Foca Mirela
• membru al Comisiei de propunere subiecte pentru Concursul « Stefan Procopiu »
• membru al Comisiei judetene a Olimpiadei de fizica
Prof. Nicolae Liliana 
• membru al Comisiei locale și judetene a Olimpiadei de fizica



CATEDRA DE CHIMIE



Rezultate la examene naţionale, olimpiade şi concursuri

• Olimpiada Internațională „Ştiinţe pentru Juniori” - Mendoza, Argentina, 2-11
decembrie 2014

 Cozma Tudor Cristian, clasa a IX-a, medalie de argint - prof. Gavrilescu Paula

• Olimpiada de Științe a Uniunii Europene (EUSO) - Klagenfurt, Austria, 26 aprilie –
3 mai 2015

 Pipirig Tudor, clasa a X-a, medalie de argint - prof. Ilaș Petronela 



Rezultate la examene naţionale, olimpiade şi concursuri
• Concursul naţional de chimie „C.D. Neniţescu”, Bucureşti, 20-22 noiembrie 2014

 Pipirig Tudor, clasa a X-a – diplomă de recunoaştere, prof. coordonator Ilaş Petronela 
 Popa Andrei Emilian, clasa a X-a – mențiune și diplomă de recunoaştere, prof. coordonator Ilaş Petronela
 Tataru Viorel, clasa a XII-a, diplomă de recunoaştere, prof. coordonator Gavrilescu Paula

• Concursul „Academician Cristofor Simionescu”, Iași, 22 noiembrie 2014
 1 premiu I, 1 premiu II, 3 premii III, 4 mențiuni 

• Olimpiada județeană de chimie – 21 februarie 2015

 3 premii I, 1 premiu II, 2 premii III, 4 mențiuni 
 6 calificați la faza națională

• Olimpiada națională de chimie - Galați, 5-10 aprilie 2015
 Cozma Tudor Cristian, clasa a IX-a, premiul II - prof. Gavrilescu Paula
 Stanciu Ioan, clasa a IX-a, MS – prof. Obadă Elena
 Popa Andrei Emilian, clasa a X-a, MS – prof. Ilaș Petronela
 Pipirig Tudor, clasa a X-a, MS – prof. Ilaș Petronela
 Dascălu Nicoleta, clasa a X-a, MS – prof. Gavrilescu Paula
 Tataru Viorel, clasa a XII-a, MS – prof. Gavrilescu Paula



Rezultate la examene naţionale, olimpiade şi concursuri

• Olimpiada Interdisciplinară „Științele Pământului”, faza națională - Brașov, 14-18 aprilie 2015

 Cozma Tudor Cristian, clasa a IX-a, premiul II, calificat lot - prof. Gavrilescu Paula

• Olimpiada „Științe pentru Juniori”, faza județeană, 16 mai 2015
 Mândru Ștefan, clasa a VII-a, mențiune – prof. Ilaș Petronela
 Bîrcă Teodora Alexandra, clasa a VIII-a, mențiune – prof. Ilaș Petronela

• Concursul „Magda Petrovanu” - Iași, 25 aprilie 2015

 2 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 7 mențiuni 

• Concursul „Magia MaST”, Iași, 16 mai 2015

 2 premii II, 1 premiu III, 5 mențiuni

• Concursul „Raluca Ripan” - Iași, 23 mai 2015

 1 premiu II, 2 premii III, 4 mențiuni 



Rezultate la examene naţionale, olimpiade şi concursuri

 Media elevilor care au susținut examenul de bacalaureat la disciplina chimie, 9.63

Membri în comisii ale concursurilor și olimpiadelor școlare de chimie

 Comisia județeană a olimpiadei de chimie – profesorii comisiei 
metodice
 Comisia județeană a Concursului de chimie „Raluca Ripan” –
prof. Ilaș Petronela
 Comisia națională a olimpiadei de chimie – prof. Gavrilescu Paula, 
Ilaș Petronela
 Comisia națională a Olimpiadei Interdisciplinare Științele 
Pământului – prof. Ilucă Daniela



Publicații (cărți, lucrări, articole)

• „CHIMIE. Teste pentru clasele de excelență”, Ed. Mistral, coautor, prof. 
Gavrilescu Paula 

• „Standarde naționale de referință pentru învățământul preuniversitar” –
proiect aflat în dezbatere publică – coautor, prof. Ilucă Daniela

• „Elaborare instrumente pentru evaluarea periodică a unităților școlare” 
– proiect în implementare – coautor, prof. Ilucă Daniela



Activități educative
 Participarea  profesorilor  catedrei  la activitatea  „Întâlniri de top” organizată cu ocazia 
Zilelor Școlii – 50 de ani de activitate, invitat cercetător dr. Narcis Avarvari de la Universitatea din Angers – noiembrie 
2014.
 Participare la dezbaterea cu titlul „Educația în societatea cunoașterii”, desfășurată cu 
ocazia zilelor școlii, noiembrie 2014 – prof. Ciudin Mirela.
 „Viitorul chimiei în învățământul românesc”, activitate desfășurată la Lic.T. „M. Costin”, 
21 februarie 2015 – prof. comisiei metodice  
 „Managementul comunicării în mediul școlar”, curs de formare organizat de către CCD 
Iași, martie 2015 – prof. Gavrilescu Paula, Obadă Elena, Ciudin Mirela
 „Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri”, curs de formare 
organizat de către CCD Iași, februarie 2015 – prof. Gavrilescu Paula, Ilaș Petronela, Obadă Elena
 Comisia metodică de chimie a primit calificativul Bine, iar membrii comisiei, calificativele F. Bine în timpul 

Inspecției frontale realizate de echipa I.S.J. Iași în luna noiembrie 2015.
 Elaborarea programelor pentru discipline opționale în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor ce vor fi 

studiate în anul școlar 2015-2016.
 Pregătirea practică a elevilor calificați la olimpiadele naționale și internaționale.
 Elaborarea subiectelor pentru teste inițiale, evaluarea semestrială și examenul de bacalaureat – disciplina chimie.



Diplome

 Diplomă de onoare - Concursul Naţional de Chimie „Costin C. Neniţescu”, Bucureşti, 
20-22 noiembrie 2014 – prof. Ilaş Petronela, prof. Gavrilescu Paula

 Diplomă de excelenţă – Gala Excelenţei în Educație, ediția a III-a, eveniment 
educațional organizat de I.S.J. Iași la Palas, 22 octombrie 2014  – prof. Gavrilescu Paula, prof. Ilaş Petronela, prof. Obadă 
Elena

 Diplomă pentru activitatea desfășurată în cadrul CEX – Gala Centrului de Excelență, 
16 decembrie 2014 – prof. catedrei. 

Responsabil comisie metodică chimie, 
prof. Ilaş Petronela



Catedra de Biologie 2014/2015

I.Rezultate obţinute la olimpiade:

Medalie de argint, Cozma Tudor, Olimpiada Stiinte pentru juniori, Argentina.- Prof. Alina 
Birliga
Medalia de Bronz la Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului, Tudor-Cristian Cozma
- defășurată în Brazilia; prof. Alina Birliga

Organizarea olimpiadei de biologie –faza locală -profesorii de biologie
Profesorii de biologie/ au fost implicaţi în realizarea setului de subiecte pentru etapele locală 



I.Rezultate obţinute la olimpiade:

• La faza locala a olimpiadei de biologie au participat 80 de elevi si s-au calificat la faza judeteana 53 
de elevi

• La olimpiada de biologie , faza judeteana s-au obtinut 43 de premii si 4 mentiuni  si 5 elevi  s-au 
calificat la faza nationala: 

COZMA TUDOR, FLOREA DANUT-Prof Alina Birliga; 
ADAM ALEXANDRU-prof.Viorica Gabor;
IACOMI STEFAN,ISTRATE MARIUCA-prof.Lorela Caradan

• La Faza Nationala a Olimpiadaei Științele Pământului au participat elevii Tudor Cozama , Tudor 
Pipirig, Cristiana Diaconu, Vlad Corduneanu



III. Alte concursuri

• La Faza Nationala a Olimpiadaei Științele Pământului 
Tudor Cozma –Premiu II si calificare in LOT –prof. Alina Birliga 
Tudor Pipirig—Mentiune si calificare in LOT - prof. Lorela Caradan
Cristiana Diaconu-—Mentiune speciala - prof. Lorela Caradan
Vlad Corduneanu- —Mentiune speciala - prof. Lorela Caradan

• Premiul III la Concursul de Ecologie si Protectia mediului “ Eco reporteri in actiune”, 
Palatul Copiilor, Bacau- Prof. Alina Birliga

• Locul I la concursul judetean de proiecte antidrog – proiectul “Pretuieste-ti viata!” 
calificare la faza nationala,  Eforie Sud -Prof. Alina Birliga

• Premiul I si premiul II la Concursul National de Educatie pentru Mediu “ David 
impotriva lui Goliat-Prof. Alina Birliga



II. Activităti metodico-ştiinţifice

1. Formare continuă de specialitate - toţi membrii catedrei

Participare la Proiectul  International “Do your projects smarter, faster and  
easier- IT tips for projects management “- Lodz , Polonia - youtpass 
certificate- ”- prof. Lorela Caradan, Mihaela Gotcu

https://prezi.com/dv9ektm6rzx‐/copy‐of‐it‐tools‐guide‐for‐project‐ staff/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Curs de formare- Expert  accesare fonduri structurale si de coeziune
europene- ”- prof.  Lorela Caradan,

Curs de formare “ Managementul comunicarii in mediul scolar”- prof.  Lorela Caradan, Prof. Alina Birliga;

Curs de formare “Abilitati de viata la adolescenti”- Prof. Alina Birliga;



II. Activităti metodico-ştiinţifice

2. Membri in alte comisii la nivelul judetului

-Prof. Lorela Caradan, Prof. Alina Birliga-membri in Consiliul Consultativ al Prof.de Biologie
- Prof. Lorela Caradan- coordonatorul cercului de biologie nr.2
- Prof. Lorela Caradan, Prof. Alina Birliga-membri in comisia judeteana a olimpiadei de 
biologie

3. Membri in alte comisii la nivelul scolii 

Membru în Consiliul de Administraţie al CNER: prof. Lorela Caradan, 
Coordonator al „Comisiei de educatie pentru sanatate” - prof. Lorela Caradan, 
Coordonator al „Comisiei de prevenire a conumului de etnobotanice” din CNER- prof. Alina 

Bîrliga, 



III. Alte activităţi
Aplicarea si interpretarea testelor initiale –toti membrii catedrei

Participarea la simularea pentru Bacalaureat la disciplinele biologie si geografie- toti membrii
catedrei.

Membri in Comisia pentru inspectia speciala la clasa in cadrul concursului de ocuparea posturilor
prin pretransfer.-prof. Lorela Caradan,, clasa a Va A-prof. Alina Bîrliga, 

Membri in Comisia pentru inspectia speciala la clasa in cadrul concursului de ocuparea posturilor
vacante- -prof. Lorela Caradan,, clasa a Va A-prof. Alina Bîrliga, 



III. Alte activităţi
Realizarea proiectului CALEA SPRE SUCCES – ÎNTÂLNIRE CU ABSOLVENŢI CNER in cadrul

activitatilor dedicate “Zilelor Scolii”- prof. Lorela Caradan( coordonator ), prof. Cristinel Miron, prof.G. 
Silvas

Realizarea unei serbari scolare cu ocazia sarbatorilor de iarna  cu clasa a V a A -decembrie 2014 prof. 
Alina Birliga ,

Impodobirea bradului….asteptand Craciunul - clasa a VIII a B - prof. Lorela Caradan,, clasa a Va A-
prof. Alina Bîrliga, 

Desfasurarea activitatilor pe Semestrul I in cadrul , cercului de biologie realizat in CNER cu ocazia
« Zilelor scolii » -prof. Lorela Caradan( coordonator si organizator al cercului) si catedra de biologie



III. Alte activităţi

Participare la Concursul National “ O viata fara riscuri, securitatea
si sanatatea mea” cu lucrarea “A sti pentru a trai”- prof. Alina Birliga 

Participare la  activitatile  CEX- Prof. Alina Birliga, 

Serbarile Toamnei- petrecere de Halloween, 31 octombrie 2014, Sala de sport

Initierea proiectului ecologic “EcoAtitudine”- prof. Alina Birliga , prof . Lorela Caradan



III. Alte activităţi

• Voluntariat in cadrul proiectului “ Sa nu-i uitam pe cei mai tristi dintre noi”- prof. Alina 
Bîrliga

•
Participare la activitatea “Spring Day”-- prof. Alina Birliga, prof . Lorela Caradan

• Participare la “Zilele Portilor Deschise” si “Targul Ofertelor Educationale”-prof. Alina 
Birliga, prof . Lorela Caradan

• Participarea la proiectul de voluntariat “ Daruieste o jucarie pentru o copilarie”- prof. 
Alina Birliga, 

• Vizitarea expozitiei internationale “ Anne Frank- o istorie pentru prezent” si vizionarea
filmului documentar “ The Short Life of Anne Frank”- prof. Alina Birliga, 



III. Alte activităţi

• Participare la schimbul scolar internatonal CNER Iasi- Liceul Lorenzo
Mascheroni Bergamo-prof. Lorela Caradan, Prof. Mihaela Hendres

• Profesor insotitor al lotului judetean si membru in cadrul Comisiei de verificare si validare a 
subiectelor si baremelor de evaluare ale probelor de olimpiada de biologie, etapa nationala, 
2015, Targu Mures.-prof. Alina Birliga

• Participare la realizarea proiectului in parteneriat Adolceris cu Consiliul Elevilor CNER 
"Project management cu Trello“-prof. Lorela Caradan,Prof. Mihaela Gotcu



III. Alte activităţi
• Organizarea Cursului Festiv de aboslvire Clasa a VIII a-prof. Lorela Caradan,  Prof. Mihaela

Hendres,  Prof. Mihaela Gotcu,

• Expoziţie de aranjamente Ikebana-
prof. Alina Birliga

• Mentori: prof. Lorela Caradan,

• Activitati de dotare si dezvoltare a serei CNER–toti membrii catedrei de biologie

• Organizarea de excursii , vizionarea de filme, spectacole, vizite la Gradina Botanica, muzee ( Muzeul 
Literaturii Romane, Muzeul de Stiinte ale Naturii) şi participări la activităţile derulate în şcoală - prof. 
Alina Bîrliga, Lorela Caradan,



III. Alte activităţi
• Organizarea unui concurs tematic “Urmasii lui Racovita”-prof. Alina Bîrliga, prof. Mihaela

Lesenciuc,  prof. Florin Cazamir

• Coordonarea revistei online BIOMANIA, nr.5- prof. Lorela Caradan

• Excursie de 4 zile Brasov- Curtea de Arges-Alba Iulia- Targu Mures.
• -prof. Alina Birliga

• Lectie deschisa” Micii voluntari- sa protejam natura, 
viata noastra si a celor din jur” in cadrul Comisiei
Dirigintilor- prof. Alina Birliga 



Catedra de Geografie
Anul scolar 2014/2015

I.Rezultate obţinute la olimpiade:
Tudor‐Cristian Cozma ‐ Medalia de Bronz la Olimpiada Internațională de Științe ale Pământului, defășurată în Brazilia; 
prof. Silviu Iordache
Foşalău Manuel – Menţiune SGR, Olimipiada de Geografie, faza naţională, prof. Lesenciuc Mihaela
Pipirig Tudor – Menţiune Olimpiada Ştiinţele Pământului, faza naţională, lot lărgit, prof. Lesenciuc Mihaela
Diaconu Cristiana ‐ Menţiune SGR, Olimpiada Ştiinţele Pământului, faza naţională, prof. Lesenciuc Mihaela
Corduneanu Vlad ‐ Menţiune SGR, Olimpiada Ştiinţele Pământului, faza naţională, prof. Lesenciuc Mihaela 
Elevii Zvâncă Georgiana, Brînzilă Emanuel, Velicu Manuel, Foşalău Manuel, loc III – Concursul Geomondis, prof. Lesenciuc 
Mihaela, prof. Cazamir Florin
Durea Ştefan VI D – premiul I, Plugaru Ştefan VI B premiul III, Mocanu Vlad V C, premiul III faza naţională Concursul 
Naţional Terra, prof. Cazamir Florin



Activităti metodico-ştiinţifice

1. Formare continuă de specialitate - toţi membrii catedrei

2. Membri in alte comisii la nivelul judetului

- Prof. Lesenciuc Mihaela –inspector de geografie ISJ Iasi si membru in Consiliul Consultativ al 
Prof.de Geografie
- Prof. Silviu Iordache – director Casa Corpului Didactic Iaşi
- Prof. Vasile Papaghiuc - Profesor membru Corpul Naţional de Experţi în Management 
Educaţional 



III. Alte activităţi

Aplicarea si interpretarea testelor initiale –toti membrii catedrei

Organizarea Balului Bobocilor CNER- prof. Silviu Iordache

Participarea la simularea pentru Bacalaureat la disciplinele biologie si geografie- toti membrii catedrei.

Excursii cu clasele a X-a A (Vatra Dornei), a XI-a A, a XII-a A (Durău), prof. însoţitor Cazamir Florin

Organizare Consfătuiri – la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” prof. Lesenciuc Mihaela
Organizare Olimpiada Ştiinţele Pământului, faza judeţeană: prof. Lesenciuc Mihaela, prof. Cazamir Florin
Participare la  activitatile  CEX-Prof. Mihaela Lesenciuc, Prof. Papaghiuc Vasile, Prof. Florin Cazamir
Mentori: prof. Mihaela Lesenciuc

Metodisti ISJ: prof. Mihaela Lesenciuc, prof. Silviu Iordache



RAPORT DE ACTIVITATE 
COMISIA   ,,ARTE ȘI TEHNOLOGII„



ACTIVITATEA DIDACTICĂ
• Activităţi de predare – învăţare  sunt adaptate  în raport cu standardele curriculare de 

performanţă,  sunt centrate pe nevoile elevului, adaptate cerinţelor pieţii muncii, utilizând o 
gamă diversă de materiale didactice (fişe recapitulare, prezentări PowerPoint, experimente 
virtuale, site-urile educaţionale de specialitate).

• Activităţile de predare-învăţare au fost realizate în conformitate cu programările 
calendaristice şi pe unităţi de învăţare întocmite la începutul anului şcolar conform 
Curriculumului National.

• Noţiunile studiate au fost însuşite avându-se în vedere permanenta legătură dintre teorie şi 
practică. Elevii au fost implicati în realizarea de referate / prezentări orale pe anumite teme 
de actualitate.

Toți membrii comisiei



ACTIVITATEA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ

S‐a  participat la: 
• consfătuire în septembrie 2014, 
• cercuri metodice (noiembrie 2014, mai 2015), 
• consiliile profesorale din cadrul unității școlare,
• Am fost inspectați in cadrul inspecției frontale școlare organizate de ISJ Iași 
atât la disciplină cât și la ora de dirigenție (prof. Simona Popa)

Toți membrii comisiei



• Au participat un numar reprezentativ de elevi la olimpiadele judetene si 
nationale pentru fiecare disciplina: 6 premii la olimpiada judeteana de ed. 
Tehnologica si 2 elevi participanti la olimpiada nationala de ed.teh., 1 
premiu III la concursul ”Folk in curtea scolii”, numeroase premii judetene si 
nationale la concursurile de desen si arte plastice.

• Participare ca voluntati ai elevilor din clasele a V a C si VI D‐ Saptamana
nonviolentei, ”Proiectul Hansel si Gretel”, ”Daruieste o jucarie pentru o 
copilarie”, ”Today a reader, tomorow a leader”,

• S‐au desfasurat  diferite activitati in Saptamana ” Sa stii mai multe, sa fii 
mai bun”‐vizite muzee, Lucrari practice in cadrul Facultatii de Fizica Iasi,



ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

• S‐a susţinut un dialog fructuos cu elevii, părinţii şi profesorii în vederea asigurării 
condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului instructiv ‐ educativ.

• În cadrul  Zilelor școlii au fost  organizate următoarele activități:
‐ concursul „Urmasii lui Racovita”, ( prof. S. Popa) 
‐ ”Ce știm despre dezastre”(prof. Rotaru C.)
‐ Initiator si propunator, coordonator al proiectului „Arta in dialog cu stiinta si 

credinta”(Expozitie de arta plastica‐ participanti elevi gimnaziu+liceu) – noiembrie 2014. 
(prof. G. Romanescu)

‐ Toti membrii catedrei au participat la supravegheat concurs ”Leris”, simulare BAC 2015, 
Evaluare 2015, simulare Evaluare



ALTE ACTIVITĂȚI  
• „Bal mascat” –pentru clasele a V‐a .
• Vizita  la „Expozitia de toamna” in Gradina botanica cu elevii clasei a V‐aC
• „Concert de colinde” cu elevii claselor a XII‐a – decembrie 2014
• „Serbare de Crăciun ”( toți membrii comisiei)
• Implicare în cadrul proiectului ”Prinț și cerșetor” și Săptămâna legumelor 
și fructelor donate”

• Spring Day
• Proiect”Delta Iasului”‐VI D etc.



CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICĂ



Activitate instructiv – educativă
Rezultate la olimpiada sportului şcolar şi alte concursuri

Echipe în campionat:
• Fotbal liceu şi şcoli generale (Stoleru C., Ciobanu A.)
• Volei şcoli generale şi licee (Aruştei V.)
• Baschet şcoli generale şi licee (Stoleru C.)
• Judo școli generale (V.Aruștei)
• Tenis de masă și atletism (A.Ciobanu)
• Șah (V.Aruștei)

Rezultate:
• Lupu Andreea – scrimă, campioană națională şi locul al II-lea Cupa României – component lotului national;
• Morăraşu Ilinca – judo, locul I la capionatul national, locul II cu echipa C.S.S., locul I la internaționalele din 

Republica Moldova, componentă a lotului national de junioare;
• Pintilie Andrei – karate, locul I la Campionatele naționale;



• Iordache Dragomir, locul I la tir, campionate naționale;
• Locul I sabie echipe faza județ - Lupu Andreea
• Locul II şah şcoli generale județ
• Locul II şi III Cupa “Bucovina” Gura Humorului: Burlacu Matei şi Ivanov Sergiu;
• Cupa “Moş Crăciun” la judo copii. Hatmanu Dragoş locul III, Popa Cătălin locul III (Prof. V.Aruștei)
• Locul V – echipa atletism, faza pe județ (Prof. A.Ciobanu)
• Locul II – echipa de volei şcoli generale etapa județeană (Aruştei V.)
• Locul III – echipa de fotbal liceu, etapa municipală (Stoleru C.)
• Locul I - școli generale – clasa a V-a – etapa pe zonă (baschet)
• Elevii şcolii înscrişi la alte C.S.Sc. din municipiu şi județ.
• Promovabilitate 100%
• S-au parcurs în totalitate programele şcolare;
• S-a redus numărul elevilor scutiți;
• Catedra de educație fizică a promovat C.S.Sc. peste 100 elevi (fotbal, baschet, volei, scrimă, judo, rugby, karate, şah) din 

care 2 elevi fac parte din loturile naționale;
• Prof. C. Stoleru şi V. Aruştei au facut parte din Comisia de organizare a campionatului national de judo şi scrimă şi din 

comisiile de organizare a “Olimpiadei Sportului şcolar”;
• Toți profesorii au participat la activitățile metodice organizate de I.S.J., cercul metodic şi consfâtuirile pe disciplină;
• Prof. C. Stoleru este metodist al I.S.J.
• Prof. A.Ciobanu şi V.Aruştei sunt prin activităti educative extraşcolare organizate de şcoalâ;
• Catedra de Educație fizică este cooptată în activități cum ar fi ISU, PSI, voluntariat.



BIBLIOTECA



Hoinari în lumea cărților
proiect județean

- 150 de elevi implicați

- 8 școli partenere

- 10 cărți alese

- 1 an de lectură și participare 
la atelierele de lucru inițiate 
de fiecare școală parteneră



Cercul fără sfârșit
Cercul de lectură al bibliotecii 

Cercul de lectură a constitutit pentru elevi un cadru mai puţin
convenţional, în care plăcerea lecturii s-a împletit firesc cu o atmosferă
caldă, familiară, lipsită de canoane şi restricţii. Cititorul a descoperit
emoţia de a privi cartea ca pe un prieten devotat.



Training Oratorie. Public 
Speaking&Debate

Evenimentul a avut ca scop dezvoltarea 

capacităților de comunicare liberă în fața unui 

public, exersarea abilităților de argumentare a 

ideilor, încurajarea spontaneității prin 

intermediul discuțiilor și ideilor create pe loc.
• Oraganizatori: prof. Ana-Maria Fuioagă, prof. 

Cornelia Chelariu



LECTURA 
ZILNICĂ

Purtătorii lui Auryn



TODAY A READER 
TOMORROW A LEADER

• De-a lungul întregii campanii au fost organizate
workshop-uri, recitaluri, concerte și spectacole,
prețul biletului de intrare fiind...o carte! Finalitatea
campaniei a fost constituirea unei biblioteci în
Dobrovăț.

• Profesorii coordonatori: prof. Mihaela Sârghie,
bibliotecar Cornelia Chelariu, prof. Simona Popa



DĂRUIEȘTE O JUCĂRIE 
PENTRU O COPILĂRIE

Scopul campaniei a fost acela de a oferi copiilor aflați în
dificultate din cadrul grădiniței Dolhești un strop de bucurie,
printr-o jucărie.

Profesori coordonatori: bibliotecar Cornelia Chelariu,
profesor Simona Popa, profesor Mihaela Sârghie



RAPORT DE ACTIVITATE 
COMISIA  DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ



• În anul scolar 2014‐ 2015  formarea și dezvoltarea continuă a cadrelor didactice din 
unitatea noastră  s‐ a realizat astfel:

• prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; mastere
• prin activităţile desfășurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau 
a consfătuirilor cadrelor didactice desfășurate în semestrul I si semestrul II;

• prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau 
internaţionale, conferinţe s. a.;

• prin participarea la cursuri de formare iniţială și perfecţionare continuă organizate/ 
avizate de instituţii abilitate  ( CCD, ISJ, MECS).

Colectivul de cadre didactice



PUNCTE TARI:

•   colective de catedră echilibrate ca nivel de experienţă – profesorii sunt calificaţi, cu 
doctorat,cu gradul didactic I și II– și au în componenţă profesori metodisti, membrii 
ai consiliului consultativ, formatori, membrii ai comisiilor metodice;

•   performanţe ale cadrelor didactice prin participări la sesiuni de comunicări 
știinţifice, colaboratori la reviste de specialitate, auxiliare didactice;

•   comisia pentru formarea continuă  implicată  în activitatea de autoperfecţionare/ 
perfecţionare a cadrelor didactice;



Activitatea de formare/ perfecţionare a cadrelor didactice a avut un trend ascendent, prin 
participarea a unui numar de:
‐ 36 de cadre didactice la  cursul de formare ” Abilități de viață la adolescenți ‐ Prevenirea 
consumului de droguri” (44 h) având ca formatori cadre didactice ale CCD Iași.
‐ 42 de cadre didactice la  cursul de formare ”Managementul comunicării în mediul 
școlar”;
‐ 2 cadre didactice  ‐”Managentul proiectelor”
‐ 1 pers.nedidactic ‐ ”Achiziții publice”



Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului didactic Specializarea
Tipul de inspecţie efectuată/

gradul didactic

1. Popa Simona Ed. muzicală IC1/ Grad did.II

2. Romanescu Geta Ed. plastică IS/ Definitivat

3. Cazamir Florin Geografie IS grd.did.II



EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ‐COMISIA CEAC
Activităţi derulate (conform atribuţiilor conferite de art.12 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare): 
• Elaborarea Raportului Anual de Evaluare Internă (RAEI) privind calitatea educaţiei, pentru anul şcolar 2012‐2013‐ aprobat în C.A.
• Participarea directorului, prof. Paula Gavrilescu  şi a  membrilor CEAC‐prof.  Mihaela Gotcu, prof. Mihai Chelariu la stagiul de formare , în 

cadrul proiectului “Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei” 
POSDRU/85/1.1/S/55668;

• Derularea activităţilor de formare în cadrul proiectului anterior numit, de către prof. Daniela Ilucă;
• Deoarece începând cu anul şcolar 2013‐2014, toate unitatile de invatamant preuniversitar, trebuie să transmită Rapoartele anuale de

evaluare interna (RAEI) la ARACIP, in fiecare an, exclusiv in format electronic, utilizând aplicaţia informatică “Cercul Calităţii”
https://calitate.aracip.eu, membrii comisiei au realizat:

• Încărcarea pe platforma electronică a bazei de date a şcolii, conţinând următoarele categorii de informaţii:date de identificare, date de 
şcolarizare, mediul familial, condiţii de acces, baza materială, resurse umane şi proces didactic, evaluare naţională şi internaţională, 
participarea elevilor, alte realizări în activitatea şcolii;

• Încărcarea documentelor Colegiului Naţional “Emil Racoviţă” Iaşi (scanări după documentele şcolii, contracte în format Word, documente de 
tip tabelar Excel),grupate astfel:documente de înfiinţare, resurse umane, documente financiare, documente de funcţionare şi resurse 
umane, oferta educaţinonală şi rezultate, planificare internă, sistemul de management al calităţii;

• Iniţializarea RAEI
• Completarea cadranului I din Cercul Calităţii, formulând  propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei de tipul: aplicare chestionare de 

satisfacţie privind climatul organizaţional pentru elevi, cadre didactice şi părinţi.



COMISIA DIRIGINTILOR

COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR şi‐a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului
şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior.

Principalele activităţi derulate:
o Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
o Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesională conform programelor în vigoare
o Distribuirea, completarea şi semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie între şcoală, elev şi părinte
o Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor şi propunerea unor măsuri de 

remediere a punctelor slabe.
o Constituirea noii Asociații a Părinţilor
o Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi 

oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono‐parental
o Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare şi extraşcolare de socializare, interrelaţionare, 

culturalizare:
o Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie şi dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic : 

invitarea la orele de dirigenţie a elevilor din clasele mai mari, agenţilor politiei de proximitate, consilierului psiho‐pedagogic, activităţi diverse 
derulate în scopul educației pentru sănătate, excursii tematice şi de relaxare, vizite la muzee, case memoriale, vizionarea de spectacole şi 
piese de teatru, acțiuni de voluntariat și întrajutorare, etc.



Activitatea desfăşurată

• Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 
10.09.2009

• Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul liceal şi gimnazial, de către toţi diriginţii;
• Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor de suport

educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevi și de suport educaţional, consiliere pentru părinţi
• Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii) şi

desfăşurarea activităţilor educative stabilite
• Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Asociatiei Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului
• Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar 

trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice
• Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare împreună cu elevii de "ritualuri de 

socializare", de obiecte ornamentale – tablouri, flori,  seturi de fotografii reprezentative pentru clasă)
• Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management al relaţiilor psiho‐afective de tip elev‐

elev şi elev‐profesor
• Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare a clasei
• Activităţi de consiliere şi orientare a elevilor



RAPORT DE ACTIVITATE CABINET  PSIHOPEDAGOGIC

1. Orientarea şcolar – profesională- serviciile au fost oferite unui număr de 2033 elevi după cum urmează:
531 elevi au beneficiat de activități de informare
512 elevi au beneficiat de activități de investigare psihopedagogică
990 elevi au beneficiat de consiliere în carieră

2. 1. Asistenţă psihopedagogică- activități directe cu elevii – servicile au fost oferite unui număr de 2577 elevi după cum
urmează:

1003 elevi au beneficiat de activități de autocunoaştere şi dezvoltare personală
780  elevi au beneficiat de activități de adaptare şi integrare şcolară
794 elevi au beneficiat de activități de prevenirea a comportamentelor de risc

2.2. Asistenţă psihopedagogică- activități directe cu cadrele didactice şi părinţii
- 15 cadre didactice au beneficiat de consiliere pe problematica prevenirii esecului scolar, prevenirea comportamentelor de risc, pe
problematica adaptarii si integrarii scolare, educarea comportamentului asertiv si autoreglare emotionala, metode şi tehnici de stimulare a 
motivaţiei elevilor pentru învăţătura, relatia profesor-elev, parinte-elev,parinte- cadru didactic, managementul situatiilor de risc;



- 7 activități au fost realizate pentru prezentarea corelarea ofertei educationale cu optiunile scolare ale elevilor, optiuni academice, relatia
profesor- elev, cultivarea unui climat emotional pozitiv in familie, orientare scolara si profesionala, managementul orelor de dirigentie,
climatul educational, managementul situatiilor de risc;

- 10 părinți au beneficiat de consiliere pe problematica gestionarii timpului liber al copilului; comunicarea părinte – copil; cultivarea
unui climat emoţional pozitiv în familie; conflicte părinţi- cadre didactice, prevenirea comportamentelor de risc, managementul invatarii
si managementul situatilor de risc.

3. Activităţi de perfecţionare
- am participat la 12 activități de perfecționare în cadrul activitatii comisiei metodice și celor de cerc pedagogic.
- 2 cursuri in specialitate: “Managementul comunicarii in mediul scolar, “Consilierea carierei-abordari constructiviste”, “Abilitati de
viata la adolescenti”.

4. Organizare
În vederea unei mai bune organizări am întocmit documentele de proiectare şi planificare a activităţii, am consemnat activităţile
realizate, am dezvoltat baza materială şi metodico-ştiinţifice a cabinetului.



SITUATII DE URGENTA
Având în vedere prevederile art.13 lit i) şi art. 27 lit e) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi 

prevederile art. 17, 18 şi Ordinul 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, vă prezint 
Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în Colegiul National ,, Emil Racovita” Iasi .

Toate cadrele didactice, inclusiv nedidactic si auxiliar din  Colegiul National ,, Emil Racovita” Iasi, au fost instruite 
conform instrucțiunilor primite de la ISJ si I.S.U. Iasi . La inceputul anului scolar pregatirea a fost de 8 ore iar in semestrul II – 2 
ore sau ori de cate ori a fost necesara , aceasta activitate fiind coordonata de catre d-na prof. Paula Gavrilescu, directorul unitatii
scolare si responsabilii comisiei pentru S.U. prof. Constantin Stoleru si Silviu Iordache . Din partea ISU Iasi au participat Colonel 
Radu Farcas si plt. Major Octavian Rata.  

In cadrul instruirii s-au abordat teme din tematica propusa pentru anul scolar 2014-2015 aprobata de consiliu de 
administratie si avizata de ISU Iasi. Activitatea a fost indrumata si coordonata in conformitate cu graficul de control emis la 
inceputul anului scolar 2014-2015.

La inceputul anului scolar, comisia S.U. a avut ca prioritate instruirea claselor a-V-a si a-IX-a, dar s-a efectuat si un 
exercitiu de evacuare cu toti elevii scolii.

In anul scolar 2014-2015 fiecare diriginte a primit sub semnatura materiale bibliografice de specialitate si au participat 
efectiv la  doua activitati de evacuare si  prevenire in caz de cutremur.Profesorii diriginti au avut trecute in planificarile lor teme din 
cadrul S.U.



Scoala a fost verificata de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi, in doua date diferite a
anului, ultima fiind pe data de 14.07.2015 si a fost facuta de catre sublocotenent George Ostafi si P.C.insp. Romeo
Subtirelu. Colegiul National ,, Emil Racovita” Iasi a primit un avertisment pentru insuficienta dotare cu
stingatoare de incendiu.

La activitatea pentru situatii de urgenta putem aprecia pozitiv si acordul de colaborare incheiat intre
C.N.E.R. Iasi si I.S.U. Iasi in vederea promovarii Campaniei nationale de informare si educare a populatiei
,,R.I.S.C.- Renunta! Improvizatiile sunt catastrofale.”

Activitatea comisiei pentru S.U. a fost apreciata de catre I.S.U.Iasi si I.S.J. Iasi cu calificativul Foarte Bine.



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

În anul 2015 activitatea de sănătate şi securitate în muncă a cunoscut o evoluţie pozitivă , finalizată prin
îndeplinirea planului de măsuri şi cheltuieli de SSM, precum a a unor măsuri suplimentare impuse de necesitatea
asigurării unor condiţii de muncă corespunzătoare pentru angajaţii unităţii .

1. Instruiri 
În cursul anului au fost angajate un numar de 4 persoane . Toţi noii angajaţi au fost instruiţi la angajare şi la locul de 
muncă , conform prevederilor din Legea 319 / 2006 şi HG 1425/2006 , au fost testaţi privind insusirea cunoştinţelor 
referitoare la factorii de risc şi măsurile de SSM  ce se impun , specifice locului de muncă şi meseriei / profesiei 
prestate .
Instructajele periodice de SSM au fost efectuate conform procedurii stabilite în unitate şi a tematicii anuale de 
instructaj ; instructajele periodice sunt efectuate lunar pentru personalul de execuţie de către conducătorii locurilor 
de muncă, trimestrial pentru personalul direct productiv de căte şefii ierarhici şi semestrial pentru personalul cu 
funcţii administrative de catre lucrătorul desemnat SSM



2. Instructiuni
la toate locurile de muncă au fost  afişate instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă;
au fost întocmite şi afişate panouri de interdicţie, semnalizare a factorilor de risc , precum şi obligativitatea purtării 
echipamentului individual de protectie şi de lucru acordat ;

3. Control medical 
În cursul anului a fost efectuat controlul medical periodic pentru toţi salariaţii din unitate . Nu s-au semnalat 
persoane inapte de muncă sau apte condiţionat .
Noii angajaţi au efectuat controlul medical şi li s-a eliberat fişa de aptitudini în vederea angajării . ( fişele sunt 
anexate la dosarul fiecarui angajat ).
În  anul 2015 unitatea nu s-au înregistrat cu  boli profesionale şi nici accidente de muncă .



Programul de măsuri privind sănătatea şi securitatea în muncă 

-S-au realizat activităţile curpinse în programul de măsuri şi cheltuieli de securitate şi sănătate în muncă , astfel :
-au fost realizate cele 2 măsuri prevăzute la capitolul măsuri tehnice , în valoare totală de 300 lei ( dotarea cu 
dispozitive de protecţie );
-au fost realizate cele 2  măsuri prevăzute la capitolul măsuri organizatorice , în valoare totală de 300 lei ( verificare 
prize de pământ şi achiziţionarea de afişe de semnalizare , interdicţie , obligativitate );
-au fost realizate cele 2  măsuri prevăzute la capitolul măsuri igienico-sanitare  , în valoare totală de 400 lei , s-au 
asigurat materialele şi medicamentele necesare posturilor de prim - ajutor şi o parte din trusele de prim ajutor   , 
urmand ca în anul 2015 sa fie asigurate  toate trusele de prim ajutor necesare  ,  conform prevederilor Ordinuli
427/2002 al MSF;
-s-a realizat instruirea intregului personal didactic cu specific pentru activitatile din laboratoare, sera, sala si terenul 
de sport.
-s-a realizat instruirea elevilor de catre profesorii diriginti si s-au semnat fisele de protectie a muncii.



În cursul anului 2015 s-au înregistrat o serie de aspecte pozitive în activitatea de prevenire a accidentelor 
de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale ( absenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale , dotarea cu 
echipament de lucru şi de protectie , elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru toate 
locurile de muncă , instruirea şi testarea angajaţilor , autorizarea diferitelor categorii de salariaţi ) dar şi probleme 
cărora trebuie să li se acorde o atenţie deosebită în anul viitor :

 supravegherea desfăşurării activităţilor salariaţilor de către conducătorii locurilor de muncă;
 stabilirea judicioasă a sarcinilor de muncă de catre conducătorii de sectoare de activitate ;
 obligativitatea purtării echipamentului individual de lucru şi de protecţie;
 neadmiterea  efectuării neconforme a operaţiilor , încălcarea prevederilor din instrucţiunile proprii de securitate şi 

sănătate în muncă specifice şi a disciplinei tehnologice de către toti conducătorii locurilor de muncă ;
 îmbunătăţirea condiţiilor de muncă printr-o serie de măsuri care se vor realiza în anul 2016, măsuri ce vor fi 

cuprinse în Planul de măsuri privind securitatea şi sănătatea în muncă.



RAPORTUL  COMISIEI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ 

Activitatea comisiei a avut ca obiectiv principal prevenirea şi gestionarea eficientă a actelor de violenţă, 
precum şi conştientizarea impactului negativ al comportamentului agresiv.

Selectăm astfel câteva din activităţile desfăşurate :
Săptămâna nonviolenţei, 9 – 13 martie 2015; au fost întreprinse activităţi diverse pe tema prevenirii violenţei:
Ziua gestului frumos, coordonator Ana Zamfir;
Sursele violenţei, atelier de lucru desfăşurat in colaborare cu studenţii de la Facultatea de Filosofie, coordonatori 
Ana Maria Fuioaga şi Ana Zamfir;
Comunicare şi violenţă, atelier de lucru;
Preţuieşte-ţi viaţa - proiect axat pe promovarea unui stil de viaţă sănătos şi identificarea factirilor de risc; 
coordonatori Alina Bârliga şi Ana Zamfir;
Ce este bullingul şi când trebuie să ceri ajutor, coordonator Mihaela Hendreş;
Holocaustul, activitate desfăşurată la clasa a X-a E, prof. Mihaela Hendreş;
Activităţi si teme propuse la Clubul de dezbateri  ;
Activităţi desfăşurate la orele de Consiliere şi orientare de către profesorii diriginţi;
Activităţi propuse şi desfăşurate de către Consiliul elevilor;
Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice pe tema „Abilităţi de viaţă la elevi”, în colaborare cu C.C.D. Iaşi.



RAPORT DE ACTIVITATE
CABINET MEDICAL

Pe  parcursul anului școlar 2014-2015, s-au realizat următoarele activităţi :
- consultaţii la cerere: 2063

Clasele V – VIII – 772
Clasele IX – XII - 1291

- consultaţii profilactice – 1825
Examen de bilanț 

avize epidemiologice 
fișe tabără și excursii

- consultaţii salariaţi       – 131     
Tratamente :

- elevi 2200
Clasele V – VIII – 879
Clasele IX – XII - 1321
- salariaţi 78



• Am efectuat examenul de bilanţ a stării de sănătate şi dezvoltare fizică a elevilor de clasa a XII-a (131), clasele a 
VIII-a (97) şi s-au depistat următoarele afecţiuni :- afecţiuni scifoscoliotice – 15; tulburări de vedere– 48; SRT – 10

• Controale în obiectiv :117 - Medic – 35 și Asistent : 82
• Procese verbale de constatare a 7cazuri de boli cronice cu diferite afecţiuni care sunt foarte bine urmăriţi după

schema M.S., fiind trimişi periodic la control, la medicul specialist. Spre exemplu : 
- cardiopatii congenitale                      - 11
- astm bronşic  și bornșită asmatiformă - 8 
- boli de sânge                                     - 2
- deficienţe locomotorii şi de coloană - 11
- tulburări de vedere cu dioptrii mari  - 15
- alte boli                                         - 115

• Am vaccinat dT un număr de 87 elevi clasa a VIII-a şi un număr de elevi clasa a IX-a.
• Am verificat marfa distribuită prin chioşcul alimentar 
• Am efectuat un număr de 72 ore de educaţie sanitară la diferite clase.
• am primit prin donaţie de la părinţi, medicamente şi materiale sanitare necesare acordării primului ajutor.
• am asigurat asistenţa medicală în timpul examenelor şi la diferite concursuri de sport.



RAPORT DE ACTIVITATE
CABINET STOMATOLOGIC

Echipa medicala a cabinetului stomatologic școlar din incinta Colegiului National “Emil Racoviță” – Dr. 
Mocanu Mihai si Asistent Igienist Manolache Luminița – a realizat servicii de examinare, evaluarea  stării de 
sănătate si a aplicat masuri de igiena oro-dentara prin metode profilactice specifice si acțiuni medicale curative la 
cerere.

Pe parcursul anului școlar 2014-2015, s-a realizat examinarea profilactica si evaluarea elevilor din 
clasele de gimnaziu, după cum urmează: 

Cl a V-a – 108 elevi Și clasele de liceu:
Cl a VI-a – 71 elevi Cl a IX-a – 129 elevi
Cl a VII-a – 110 elevi Cl a X-a – 103 elevi
Cl a VIII-a - 67 elevi Cl a XI-a – 74 elevi

Cl a XII-a – 43 elevi



 S-a asigurat ajutor de urgenta in limita competentelor, dotarii cabinetului si adresabilitatii, iar pentru recuperarea 
starii de sanatate, elevii cu afectiuni complexe, au fost indrumati catre specialitatile competente.

Cazuri prevalente s-au depistat, dupa cum urmeaza:
• Carii dentare
• Anomalii dento-maxilare
• Resturi radiculare
• Gingivite de cauza plurifactoriala + tartru dentar si pigmentatii extrinseci
intregisrate in rapoartele statistice, raportate lunar, semestrial si anual.
 s-au efectuat ore de educatie sanitara individuala si de grup pe diverse teme, demonstratii a tehnicii de periaj

corect si revelarea placii bacteriene



FUNDAȚIA LERIS

RAPORT DE ACTIVITATE 2014‐2015



Acţiunile Fundaţiei LERIS se desfăşoară, în special, având ca partener 
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi

• Zilele școlii (din sponzorizări ) ‐ 13650 lei
• A acordat 4 burse Suedia în valoare de 170 lei/luna/elev cu rezultate bune la învăţătură, dar cu situaţie
materială precară.
•Ajutor social din donații elevului Ilief 5966 lei.
•A oferit ajutoare sociale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în valoare de 8410 lei
•Premii elevi 5009 lei
•A organizat Concursul LERIS de admitere la clasa a V‐a.



Proiect Erasmus+, Domeniul Tineretului: Empowerment in the Work with Girls
Obiectivele principale ale celor două formări : creşterea încrederii în sine ale participantelor, însuşirea de
instrumente de lucru cu fete şi tinere şi folosirea acestora în contexte de educaţie formală, non‐formală şi informală.

Coordonator : Eigensinn, Bielefeld, Germania
Parteneri : Fundaţia LERIS, organizaţii non‐guvernamentale din Germania, Polonia, Turcia şi România
Participanţi la formare : 3 eleve ale CNER şi un cadru didactic în perioada 12‐18 octombrie 2014
Loc: Bielefeld, Germania
Coordonator din partea Fundaţiei LERIS: Mihaela Gotcu.



Proiect Erasmus+, KA 1, Domeniul Tineretului
Project Management IT Tools: Do Your Projects Smarter, Faster and Easier
Lodz, Polonia ‐ 7‐13 februarie 2015



RAPORT DE ACTIVITATE ADOLCERIS

În anul școlar 2014‐2015, Asociaţia Adolceris a derulat activităţi educative,
programe şi proiecte, în colaborare cu Consiliul Elevilor din Colegiul Naţional Emil
Racoviţă.



PROGRAM „ZILELE ȘCOLII” – 16‐20 noiembrie 2015

DATA ACTIVITATEA

LUNI, 16.11.2015 BALUL BOBOCILOR

MARȚI, 17.11.2015 ACTIVITĂȚI EDUCATIVE – PROFESORI + ELEVI

MIERCURI, 18.11.2015 ACTIVITĂȚI EDUCATIVE – PROFESORI + ELEVI

JOI, 19.11.2015 „ARC PESTE TIMP” 

VINERI‐DUMINICĂ
20 – 22.11.2015 CONFERINȚA  IasiMUN



SIMULAREA EXAMENELOR NAȚIONALE DIN ANUL ȘCOLAR 2015‐2016

EXAMEN DISCIPLINA/PROBA DATA

EVALUARE NAȚIONALĂ LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 7‐12 decembrie 2015

EVALUARE NAȚIONALĂ MATEMATICĂ 7‐12 decembrie 2015

BACALAUREAT LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – E)a) 7‐12 decembrie 2015

BACALAUREAT PROBA OBLIGATORIE A PROFILULUI  ‐ E)c) 7‐12 decembrie 2015

BACALAUREAT PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI 
SPECIALIZĂRII – E)d) 7‐12 decembrie 2015



Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași
Aleea Nicolina nr. 4, 0232/234272

office@racovita.ro

www.racovita.ro


