
An şcolar 2010- 2011 

 

LICEU: 

 

- premiul I - Olimpiada Judeţeană de Geografie – clasa a X-a, elevul Alexandrescu Bogdan Vasile, 

pregătit de prof. Ţebrean Anca 

- participare la Olimpiada Naţională de Geografie – clasa a X-a 

- premiul II – Concursul judeţean “Spelling Bee”- elevul Alexandrescu Bogdan, clasa a X-a, pregătit de 

prof. Bordianu Oana 

- premiul II . olimpiada Judeţeană de geografie – clasa a XII-a, elevul Cozma Marian, pregătit de prof. 

Ţebrean Anca 

- premiul I – Olimpiada judeţeană Tehnologii- fabricarea produselor din lemn, eleva Manoliu 

Dumitriţa, pregătită de ing.Pîrjolea Maria şi ms.Bălăcianu Dumitru 

- participare la Olimpiada Naţională Tehnologii- fabricarea produselor din lemn, eleva Manoliu 

Dumitriţa 

- premiul III – Olimpiada judeţeană Tehnologii- fabricarea produselor din lemn, elevul Gavriloaia 

Dumitru, pregătit de ing.Pîrjolea Maria şi ms.Bălăcianu Dumitru 

- menţiune – Olimpiada judeţeană Tehnologii- fabricarea produselor din lemn, elevul Dâmbu Andrei 

Daniel, pregătit de ing.Pîrjolea Maria şi ms.Bălăcianu Dumitru 

- premiu special – faza naţională a Concursului de matematică aplicată “Cangurul”, clasa a X-a, elevii 

Marian Petrică şi Nevoe Lucian pregătiți de doamna profesoară Iosub Dumitrina 

- premiul I – proiectul judeţean “Întreprinzător la tine acasă”- elevul Amariei George Vlad, clasa a X-a 

pregătit de doamna profesoară Iosub Dumitrina 

- premiul I – Concursul judeţean de eseuri “Povestea unui arbore secular”- elevii Bălan Mădălina şi 

Amariei George Vlad, clasa a X-a pregătiți de doamna profesoară Iosub Dumitrina 

GIMNAZIU: 

 

- premiul I – Concursul judeţean “Şi eu pot fi bun la mate” – clasa a VI-a, elevul Iliescu Lucian Valeriu, 

pregătit de prof. Popescu Florin 

- menţiune – Olimpiada judeţeană de matematică- – clasa a VI-a, elevul Iliescu Lucian Valeriu, 

pregătit de prof. Popescu Florin 

- premiul III – Olimpiada judeţeană de religie – clasa a VIII-a, eleva Carază Oana Selena, pregătită de 

prof. Calu Daniel 

- premiul I – faza judeţeană , Olimpiada sportului şcolar – echipa de handbal fete , coordonată de 

prof. Andrici Cornel 



- premiul II - faza zonală , Olimpiada sportului şcolar – echipa de handbal fete , coordonată de prof. 

Andrici Cornel 

An şcolar 2009- 2010 

 

LICEU: 

 

- premiul I - Olimpiada Judeţeană de Geografie – clasa a XI-a 

- participare la Olimpiada Naţională de Geografie – clasa a XI-a 

- premiul III – Olimpiada Judeţeană de Religie – clasa a IX-a 

- premiul II – Faza Judeţeană a Concursului pe Meserii – Prelucrarea lemnului 

- premiul III – Faza Judeţeană a Concursului pe Meserii – Prelucrarea lemnului 

- menţiune - Faza Judeţeană a Concursului pe Meserii – Prelucrarea lemnului 

- premiul I - Faza Judeţeană – Olimpiada Sportivă – Echipa de handbal fete 

- participarea la Proba Naţională de Baraj a Concursului Cangurul Matematic - clasa a IX-a 

- premiul II – Concursul Judeţean „Fii manager ecologist pentru o zi” 

- premiul II – Festivalul Naţional Şcolar de Creativitate şi Inovare - Inovafest 

- premiul III – Festivalul Naţional Şcolar de Creativitate şi Inovare – Inovafest 

- diplomă de excelenţă 

- participare la Concursul Naţional de Protecţia Mediului –„Şi gestul tău contează” 

- menţiune – Concursul Judeţean „Cu viaţa mea apăr viaţa” 

- premiul III – Revista “Infoplus” 

GIMNAZIU: 

 

- premiul I – Etapa Judeţeană a Concursului „Şi eu pot fi bun la mate” 

- premiul II – Secţiunea referate- Etapa Judeţeană a Concursului „Şi eu pot fi bun la mate” 

- premiul III – Secţiunea referate- Etapa Judeţeană a Concursului „Şi eu pot fi bun la mate” 

- menţiune - Secţiunea referate- Etapa Judeţeană a Concursului „Şi eu pot fi bun la mate” 

- participare la Proba Judeţeană de Baraj a Concursului Cangurul Matematic – clasa a V-a şi a VI-a. 

- menţiune – revista “Povestea cuvintelor” 

Activităţi extraşcolare : 

 



Activităţi în cadrul unor programe de parteneriat: 

 

 cu Ocolul Silvic, Agenţia de Mediu şi BCR : “împreună pentru un mediu curat” si colectarea de hîntie; 

 cu Junior Archievement Romania – prevenirea abandonului şi succesul profesional 

 cu Asociaţia de iniţiativă locală 2002 Roman – educarea elevilor în spiritul economiei de piaţă şi a 

antreprenoriatului 

 cu Universitatea „Gh.Asachi” Iaşi, Universitatea Petre Andrei, Universitatea Ion Ionescu de la Brad 

Iaşi, Şcoala Postliceală Sanitară Piatra Neamţ , privind continuarea studiilor şi o corectă orientare 

şcolară; 

 cu CJAP Neamţ – activităţi de consiliere; 

- activitati desfasurate cu ocazia Zilelor limbilor europene in colaborare cu CDI-ul scolii 

- Campania “Alcoolul nu te face mare” 

- turnee de handbal, fotbal organizate la nivel local, judetean si interjudetean 

-Serbare dedicata zilei de 1 decembrie ; 

- Continuarea activitatilor sub egida “Dar din dar ” si “Deschide-ti inima” 

-Spectacol de Craciun, concert de colinde; 

- Activitatea “Dor de Eminescu”, Sadoveniana 

- Concurs realizat intre Grupul Scolar Mihai Sadoveanu si Liceul Brosteni pe tema Unirii “Unirea-n 

suflet de copil” 

- Continuarea parteneriatului dintre Grupul Scolar “Mihail Sadoveanu” si Grupul Scolar “Corbu” 

Harghita 

- Organizarea si desfasurarea concursului zonal “Floare de Colţ” 

- organizarea zilei Francofoniei 

- organizarea Concursului National de desen si fotografie “Jocul, universul meu” la nivel primar, 

aprobat de MECTS 

 Organizarea diferitelor activităţi cu ocazia zilelor liceului : sesiune de referate ştiinţifice, concursuri 

sportive , activităţi cultural artistice, întînnire cu cadrele didactice pensionare 

- numeroase premii la concursurile „SMARTY şi SMARTY MAESTRO” , la concursul „CU EUROPA LA 

JOACĂ” şi EUROPREŞCOLARUL 

- s-au organizat şi desfăşurat concursuri pe obiecte: Smart, Cangurul, Canguraşul în lumea poveştilor, 

Media kinder; 

-participarea elevilor de la I-IV la concursuri de desen şi creaţie literară la nivel judeţean, naţional, 

internaţional, au adus numeroase premii I, II, III, menţiuni şi diplome de participare 

- Participarea la Olimpiada Sportului Şcolar a însemnat obţinerea următoarelor rezultate: 



locul III-faza judeteana la disciplina fotbal sala-Roman-Neamt; locul II-faza judeteana la disciplina 

handbal fete-Piatra-Neamt; locul III-faza judeteana la disciplina handbal baieti-Piatra-Neamt; locul I –

echipa reprezentativa de fotbal a liceului-Cupa Prieteniei-Hangu-Neamt; locul I-echipa reprezentativa 

a liceului-Cupa Floare de Colţ-Borca-Neamţ; 

An şcolar 2008- 2009 

 

Menţiune – Olimpiada Naţională de geografie , clasa aXII-a, elevul Sturzu Ioan, pregătit de prof. 

Lungu Maria 

Premiul II – Olimpiada judeţeană de geografie , clasa aXII-a, elevul Sturzu Ioan, pregătit de prof. 

Lungu Maria 

Premiul III – Olimpiada judeţeană de geografie , clasa aX-a, elevul Cozma Marian, pregătit de prof. 

Bîncă Anca 

Premiul I – Concurs profesional judeţean –mecanică , elevul Moglan Ionuţ, pregătit de ms.Fedeleş C-

tin şi prof.Herghea Daniel 

Premiul II – Concurs profesional judeţean –mecanică , elevul Sofron Petru, pregătit de ms.Fedeleş C-

tin şi prof.Herghea Daniel 

Premiul I – Concurs profesional judeţean –prelucrarea lemnului , elevul Cînjă Ionuţ, 

an completare,pregătit de ms.Bălăcianu Dumitru şi prof.Lăpuşneanu Cătălina 

Premiul III – Concurs profesional judeţean – prelucrarea lemnului , elevul Cimpoeşu C. an 

completare,pregătit de ms.Bălăcianu Dumitru şi prof.Lăpuşneanu Cătălina 

Premiul III – Concurs profesional judeţean –prelucrarea lemnului , elevul Luncaşu Mihai, cls. a XII a, 

pregătit de ms.Bălăcianu Dumitru şi prof.Lăpuşneanu Cătălina 

Premiul I – Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, etapa judeţeană-liceu, echipa de handbal fete, 

pregătită de prof. Andrici Cornel 

Participarea elevilor la concursuri judeţene şi naţionale : 

Medalia de bronz – Olympiades de Francophonie, des Arts et de la Culture – Desssin Curcubet Olga, 

cls. a XII a 

Diplomă de onoare – Olympiades de Francophonie, des Arts et de la Culture – Desssin – Ruscanu 

Daniel – cls.I 

Premiul II – Concursul naţional “Ora de religie în şcoală, în familie şi în societate” 

Elevul Cobuz Iustin Vasilică, cls.a VIIIa, pregătit de prof. Calu Daniel 

Premiul I – concursul “Gardianul mediului”,etapa judeţeană, eleva Topoliceanu Anamaria, cls. aXIIa 

Premiul I – Concursul “Cu viaţa mea apăr viaţa” – liceu, etapa locală 

Premiul III – Concursul “Cu viaţa mea apăr viaţa” – gimnaziu, etapa locală 

Diplomă de merit – Concursul judeţean epistolar “O viaţă mai bună în condiţii 

decente de muncă” 



-organizarea concursurilor pe obiecte: Smart, EuroJunior, Cangurul – cu obţinerea de diplome şi 

premii în obiecte; 

-editarea revistei cl. I-IV, „Povestea cuvintelor”; 

-obţinerea de diplome de participare, premii I, II, III şi menţiuni la diferite concursuri de desen, 

pictură, creaţie literară, colaje sau pe obiecte- matematică, limbă romînă 

-Menţiuni – Concursul Naţional de pictură Victor Brauner, Piatra Neamţ 

Participarea la proiecte europene:„Spring Day for Europe” ,„e -Twinning”: „Visul meu”, „Cum să 

spunem mulţumesc !”, în colaborare cu elevi din alte ţări, „Francophonie 2009” Roanne, Franţa – 

Premiul special al juriului 

în ceea ce priveşte celelalte activităţi, se menţionează participarea elevilor la concursuri: Le 

Kangourou linguistique, Les Incorruptibles, Les Olympiades de la Francophonie, cu rezultate bune şi 

satisfăcătoare. De asemenea, cu ocazia Zilelor Francofoniei, au fost organizate manifestări diverse: 

lectură de carte franceză, audiere de casete şi CD-uri cu muzică franceză sau francofonă, vizionare de 

casete video şi DVD legate de cultura şi civilizaţia Franţei, concursuri, mici serbări cu cîntece şi poezii. 

- S-a organizat turneul interjudeţean de handball fete- băieţi “Floare de colţ”, cu participarea 

colegiilor şi grupurilor şcolare din Paşcani, Cîmpulung Moldovenesc, Broşteni şi Corbu. 

- Organizarea de jocuri amicale la : 

- tenis de masă (Borca – Broşteni, Borca – Bicaz) 

- handball fete- băieţi (Borca- Vatra Dornei, Borca – Galu, Borca- Bicaz, Borca – Miroslava, Borca – 

Corbu) 

- fotbal (Borca – Bicaz, Borca- Miroslava) 

- Participare la turneul amical de handball “Cupa prieteniei”, la Cîmpulung Moldovenesc 


