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RAPORT 

privind starea și calitatea învăţământului preuniversitar din 

comuna Dorna Candrenilor în  anul şcolar 2017 - 2018 

 

 Deschiderea anului şcolar 2017 – 2018 a avut loc pe data de 11 septembrie 2017, zi în 

care elevii, părinţii şi cadrele didactice s-au reîntâlnit pentru a continua procesul instructiv - 

educativ necesar dezvoltării socio–profesionale a elevilor. 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor reprezintă un mediu democratic şi creativ de 

dezvoltare pentru toţi şi pentru fiecare; se bazează pe angajare, înaltă calitate şi performanţă, 

dialog deschis, permanent cu partenerii educaţionali şi sociali . 

Pentru anul şcolar 2017-2018 ne-am propus intensificarea eforturilor pentru ca elevii să 

dobândească: 

• pregătire generală bună,  

• cunoştinţe aprofundate în domeniile viitoarei cariere,  

• competenţele necesare inserţiei socio-profesionale, 

• deprinderi de muncă intelectuală pentru a învăţa pe tot parcursul vieţii. 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor promovează o serie de valori–cheie în educaţia 

elevilor săi: 

• CURAJUL – de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă; 

• JUDECATA ÎNŢELEAPTĂ – pentru a defini şi a înţelege scopurile şi pentru a 

stabili priorităţile;  

• INTEGRITATEA – a avea puterea de a spune întotdeauna adevărul; 

• COLEGIALITATEA – a arăta în permanenţă disponibilitate de a-şi ajuta aproapele; 

• PERSEVERENŢA  -  a fi consecvent şi a găsi puterea  de a merge mai departe, în 

ciuda tuturor greutăţilor sau eşecurilor; 

• RESPECTUL – faţă de autorităţi, ceilalţi mebri ai societăţii şi faţă de principiile 

democratice; 

• RESPONSABILITATEA – a duce la bun sfârşit obligaţiile care revin fiecăruia; 

• AUTODISCIPLINA – a avea control asupra propriilor acţiuni, dorinţe sau impulsuri 

şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii. 

Întreg colectivul de cadre didactice al Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor are 

obligaţia morală şi profesională de a forma elevi care: 
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• să-şi cunoască propria valoare; 

• să încerce să se autodepăşească; 

• să gândească independent; 

• să-şi rezolve singuri problemele; 

• să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească; 

• sa comunice în mod eficient cu ceilalţi. 

Şcoala noastră este singurul ofertant viabil de formare profesională în domeniul 

agriculturii montane din judeţul Suceava. Suntem reuniţi într-un parteneriat  – elevi, profesori, 

părinţi, agenţi economici, organizaţii profesionale, comunitate – pentru a forma absolvenţi 

competenţi, autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei cariere şi să devină 

cetăţeni europeni activi. Pentru aceasta urmărim: 

o creşterea calităţii procesului educativ şi a contribuţiei acestuia la dezvoltarea 

personală a elevilor şi a comunităţii; 

o promovarea valorilor naţionale şi a celor europene; 

o asigurarea unui management raţional care să faciliteze performanţa cadrelor 

didactice şi elevilor; 

o existenţa unui parteneriat real între şcoală şi comunităţile educaţionale locale. 

În anul şcolar 2017-2018 s-au aplicat prevederile următoarelor acte normative: 

• Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale 

• Legea 53/2003 – Codul muncii actualizat 2017 

• Ordinul nr. 5079/31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

• Ordinul nr. 3220/19.02. 2018 privind structura anului școlar 2018-2019; 

• Ordinul nr. 6143/1.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar;  

• Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei; 

• Ordinul nr. 5530/5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a inspectoratelor școlare; 

• Ordinul nr. 5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar;  

• Ordinul nr. 5555/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse şi asistenţă 

educațională; 

• Ordinul nr. 5554/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a casei corpului didactic;  

• Ordinul nr. 6141/1.11.2011 privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea învăţământului preuniversitar; 

• Ordinul nr. 5005/12.08.2014  privind aprobarea Metodologiei de organizare si 

desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor 

învăţământului postliceal; 
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• Ordinul nr. 5222/29.08.2011 privind metodologia de organizare şi desfăşurare a 

examenului de certificare a calificărilor profesionale a elevilor din ciclul inferior al 

liceului tehnologic care au parcurs un stagiu de pregătire practică;  

• Ordinul nr. 4421/27.08.2014 de modificare a Metodologiei de organizare şi desfăşurare 

a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului superior al 

liceului care au urmat stagiile de pregătire practică: 

• Ordinul nr. 4888/26.08.2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 

desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții 

învățământului profesional cu durata de 2 ani. 

• Legea 269/16.06.2004 şi Hotărârea nr. 1.294/13.08.2004 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor 

financiar in vederea stimulării achiziţionării de calculatoare; 

• Hotărârea nr. 1.488/9.09.2004 şi Ordinul nr. 4.839/1.10.2004 privind criteriile specifice 

si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului naţional de  

protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare; HG 712 din 

2018 – modificarea art.2 HG 1488 din 2004 criterii acordare; 

• Ordinul nr. 3062/19.01.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor 

din învăţământul preuniversitar în regim simultan; 

• Ordinul nr. 5545/06.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar obligatoriu; 

• Ordinul nr. 3654/29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru 

învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I şi 

clasa a II-a şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru 

învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I şi 

clasa a II-a; 

• Ordinul nr. 5485/13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 5563/7.10.2011 privind aprobarea Condiţiilor de constituire a reţelei 

permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul 

masterului didactic; 

• Ordinul nr. 5485 din 29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea 

corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea 

ocupării unei funcţii didactice; 

• Ordinul nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare 

periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de 

aceștia; 

• Ordinul nr. 5562/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaștere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile;  

• Ordinul nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a 

personalului din învăţământul preuniversitar; 

• Ordinul nr. 4247/21.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor; 

• Ordinul comun al Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului de Interne şi 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4703/349/5016/2002 privind intensificarea 

activităţilor de ordine publică şi creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de 

învăţământ; 

• Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 
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• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• H.G. 128/ 1994 privind măsurile pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi 

morală a elevilor şi studenţilor; 

• Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 

• Ordinul nr. 5567/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară;  

• Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților 

cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare; 

• Ordinul nr. 5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 

de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învăţământ preuniversitar;  

• Ordinul nr. 5573/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare a învăţământului special şi special integrat;  

• Ordinul nr. 5574/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 

serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe educaționale 

speciale integrați în învăţământul de masa;  

• Ordinul nr. 5349/7.09.2011 privind aprobareaMetodologiei de organizare a Programului 

"Școala după școală"; 

• Ordinul nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea Programului "A doua șansă“; 

• Ordinul nr. 5529/4.10.2011 privind aprobarea programelor școlare pentru educația de 

bază din cadrul programului „A doua șansă” pentru învăţământul secundar inferior; 

• Ordinul nr.  4932/ 29.08.2013 privind modificarea ordinului ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea 

rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaștere europeană 

pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei 

lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului 

liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de 

bacalaureat 

• Ordinul nr. 3152/24.02.2014 privind aprobarea Planului cadru de învățământ  pentru 

învățământul profesional cu durata de 3 ani; 

• Ordinul nr. 3060/3.02.2014 privind aprobarea Condițiilor de organizare a taberelor, 

excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de  învățământ  

preuniversitar; 

• Ordinul nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

• Ordinul nr. 5231 din 14.09.2015  pentru aprobarea Procedurii privind alegerea 

reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ 

preuniversitar din România; 

• Ordinul nr.  5232 din 14 septembrie 2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar; 

• Ordinul 3554/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 

funcţionare a învăţământului dual; 

• Ordinul nr. 3393/28.02.2017  privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul 

gimnazial; 
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• Ordinul nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a 

activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de 

învățământ preuniversitar; 

• Ordinul nr. 3247/14.02.2018 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de 

înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019; 

• Ordinul nr. 4371/13.07.2017  privind aprobarea Metodologiei privind Managementul 

Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România ( SIIIR ) pentru activităţile 

din învăţământul preuniversitar; 

• Ordinul nr. 4814/31.08.2017 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenului national de definitivare în învăţământ; 

• Ordinul nr. 4830/30.08 2018 privind Organizarea și desfășurarea examenului de 

bacalaureat național – 2019 

• Ordinul nr.  4813/29.08.2018 privind Organizarea și desfășurarea evaluării naționale 

pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019; 

• Ordinul 4787/30.08.2017 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor 

naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar  2017/2018; 

• Ordinul nr. 4794/31.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a claselor cu predarea unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv 

bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

• Ordinul nr.  4797/31.08.2017 privind Organizarea şi desfăşurarea admiterii în 

învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019; 

• Ordinul nr. 5061/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea 

omologării utilizării mijloacelor de învățământ în învățământul preuniversitar; 

• Ordinul nr. 5066/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar; 

• Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice 

 

       Obiectivul fundamental al anului şcolar trecut a fost asigurarea unui învăţământ de 

calitate. 

 ”Calitatea este ansamblul însuşirilor esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor care fac ca 

acestea să fie ceea ce sunt şi să se desluşească unele de altele”. 

 Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea 

mai bună, cea mai completă şi cea mai utilă dezvoltare. 

 Pentru realizarea calităţii procesului de învăţământ s-a procedat  la identificarea 

cerinţelor şi aşteptărilor reale ale elevilor şi părinţilor, ale comunităţii locale şi corelarea acestora 

cu capacitatea şi experienţa şcolii pentru îmbunătăţirea prestaţiei fiecărei unităţi de învăţământ, 

identificarea celor mai bune practici de predare, de urmărire şi sprijinire a progresului realizat de 

elevi şi de evaluare a cunoştinţelor şi capacităţilor acestora. 

 În urma unei bune colaborări cu ISJ Suceava anul şcolar a debutat cu cadre didactice 

calificate pentru toate disciplinele de învăţământ în proporție de 97,77%. 
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 Normele existente în sistemul de învăţământ din comună au fost distribuite astfel :  

               
Profesor pt.inv.prescolar 5 

Profesor pt.inv. primar 7 

Invatator 1 

Profesori 30 

M.I. 2 

TOTAL 45 

 

S-au înscris şi au fost admişi la Concursul pentru obținerea gradației de merit un număr 

de 3 cadre didactice (Nastase Loredana, Ruscan Silvia, Costea Viorica). 

Au obținut certificat de formator un număr de 3 cadre didactice (Pavel Felicia, Nedelcu 

Cristina, Obadă Ingeborg). 

Au obținut definitivatul în învățământ un număr de 2 cadre didactice (Candrea Laura, 

Lostun Elena). 

Au obținut gradul II în învățământ un număr de 3 cadre didactice (Jbanca Daniela, Găină 

Petronela, Mitric Natalia). 

 La nivelul unităţii de învăţământ s-au întocmit la început de an şcolar documentele de 

lucru pentru parcursul anului: 

- Plan managerial anual 

- Tematica şi graficul ședințelor Consiliului profesoral 

- Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie 

- Raportul privind starea învăţământului în anul şcolar 2016– 2017 

- Orarul şcolii 

- Registrul de procese verbale ale profesorilor de serviciu pe şcoală 

- Organigrama unităţii şcolare 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor 

- Regulamentul intern                                                                                                                     

Au fost constituite de asemenea comisiile de lucru pe domenii : 

▪ Comisia metodică a educatoarelor – resp. educ. Velniciuc Maria 

▪ Comisia metodică a învăţătoarelor – resp. prof. pt. înv.primar Puşcaşu Manuela Elena 

Indicator Nr. cadre 

didactice 

 Statut  Nr. cadre 

didactice 

Gradul I 28 Titulari  38 

Gradul II 9 Supl. calificata 6 

Definitivat  5 Supl. necalif. 1 

Debutant  3 Total  45 

Total  45 
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▪ Comisia metodică a profesorilor de limba şi literatura română – resp. prof. Sănduleanu  

Petrolina 

▪ Comisia metodică a profesorilor de limbi străine – resp.  prof. Obadă Ingeborg 

▪ Comisia metodică a profesorilor de matematică – resp.  prof. Costea Viorica 

▪ Comisia metodică a profesorilor de biologie, fizică, chimie şi TIC – resp.  prof. Ciobanu 

Zamfira 

▪ Comisia metodică a profesorilor din aria curriculară ,,Om şi societate’’ – resp. prof. 

Dumitrescu Alina 

▪ Comisia metodică a profesorilor din aria curriculară ”Tehnologii” /domeniul Agricultură, 

Protecţia mediului, Servicii – resp.  prof. Pavel Dănuţ 

▪ Comisia metodică a profesorilor din aria curriculară ”Tehnologii” /domeniul Mecanică – 

resp ing. Găină Petronela 

▪ Comisia diriginţilor – resp.  prof. Nedelcu Cristina 

▪ Comisia metodică  Arte, educaţie fizică şi sport - resp.prof. Magherca Cristian 

▪ Comisia Educaţie pentru sănătate – resp. prof. Paicu Cristina 

▪ Comisia pentru asigurarea şi evaluarea calităţii - resp. prof. Pavel Dănuţ 

▪ Comisia pentru perfecţionarea cadrelor didactice – resp. prof. Nastase Loredana ș.a. 

Toate comisiile şi-au întocmit și au respectat programele de activitate. Cadrele didactice 

au întocmit planificările calendaristice anuale şi semestriale în conformitate cu programa şcolară 

în vigoare şi noile norme metodologice, precum şi precizările primite la consfătuiri. 

 

La începutul anului şcolar cuprinderea elevilor în sistemul de învăţământ din comună se 

prezintă astfel : 

Învăţământ de zi 

- înv. preşcolar 4 86 

- înv. primar 7 142 

- înv. gimnazial 7 103 

- înv. liceal 8 163 

 -şcoala 

profesională 

3 71 

Total pe niveluri de învățământ: 565 elevi 

 

Structura pe ani de studiu pentru învăţământul liceal și profesional: 

An de 

studiu  

Profilul Calificarea Număr 

clase 

Număr 

elevi 

IX Servicii Tehn.activ. economice 1 17 

Agricultură Tehn. in agroturism 

 

 

1 

 

19 
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Mecanică (Şc.prof.cu 

durata de 3 ani) 

Mecanic auto 1 26 

X Servicii Tehn.activ. economice 1 19 

Agricultură Tehn. in agroturism 1 24 

Mecanică (Şc.prof.cu 

durata de 3 ani) 

Mecanic auto 1 19 

XI Servicii Tehn.activ. economice 1 24 

Agricultură  Tehn. in agroturism  1 29 

Mecanică (Şc.prof.cu 

durata de 3 ani) 

Mecanic auto 1 26 

 

XII 

Servicii Tehn.activ. economice 1 16 

Agricultură Tehnician in agroturism 1 15 

 

La sfârşitul anului şcolar situaţia statistică pe cicluri de învăţământ, profile sau domenii/ 

specializări/ calificări se prezintă astfel : 

Învăţământ preşcolar : 4 grupe – 84 copii 

Învăţământ primar : 8 clase - 142 copii 

Clasa Prof. pentru 

învăţământul 

primar 

Nr. elevi 

înscrişi la 

începutul 

anului 

şcolar 

Nr.elevi 

existenţi la 

sfârşitul 

anului şcolar 

Procent 

promovabili-

tate 

Suficient Bine Foarte 

Bine 

CP-DC Ungurean 

Alina 

24 24 100% - - - 

I-DC Nastase 

Loredana 

14 14 100% 1 4 9 

II-DC Puşcaşu 

Manuela 

18 18 100% 1 6 11 

III-DC Donisă 

Lăcrămioara 

22 22 100% 3 7 12 

IV-DC Proboteanu 

Aurora 

19 19 100% 5 8 7 

CP-PN Todașcă Oltea 12 12 100% - - - 

I-PN Ţăran Cristina 15 15 100% - 2 13 

III-PN Ţîcşa Arsenie 11 11 100% 3 2 6 

IV-PN Ţîcşa Arsenie 7 7 100% 1 2 4 

 

Învăţământ primar comuna Dorna Candrenilor:  

 
Nr. elevi 

înscrişi la 

începutul 

anului 

şcolar 

Nr.elevi 

existenţi 

la sfârşitul 

anului 

şcolar 

Media Insuficient Suficient Bine Foarte 

bine 

142 142 %din total - 9,85% 21,83% 68,65% 
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Învățământ gimnazial: 6 clase - 103 copii 

 

 
Clasa Diriginte Nr. elevi 

înscrişi 

la 

început 

an 

şcolar 

Nr.elevi 

existenţi 

la sfârşit 

an şcolar 

Procent 

promov. 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8.99 

9-

9,99 

10 

V  Ţuţuianu 

Mihai 

21 21 100% - 2 3 5 10 1 

VI  Nedelcu 

Cristina 

17 17 100% - 2 1 6 7 1 

VII A Obadă 

Ingeborg 

16 16 100% - 3 4 3 6 - 

VIII A Sănduleanu 

Petrolina 

20 20 100% - 2 2 7 8 1 

VI B Jbanca 

Daniela 

18 18 100% - - 4 9 5 - 

VIII B Candrea B. 

Gabriela 

11 11 100% - 2 2 3 4 - 

 

 

Situaţia la nivel gimnazial în comuna Dorna Candrenilor 

 
Nr.elevi 

existenţi 

la sfârşit 

an şcolar 

MEDIA 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 

103 Nr. elevi - 11 16 33 40 3 

 % din total - 10,67% 15,53% 32,03% 38,83% 2,91% 
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Învăţământ  liceal - Agricultură; Tehnician în agroturism - 82 elevi 

 

Clasa Diriginte Nr. elevi 

înscrişi 

la 

început 

an 

şcolar 

Nr.elevi 

existenţi 

la sfârşit 

an şcolar 

Procent 

promov. 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8.99 

9-

9,99 

10 

IX A Costea 

Viorica 

19 19 100% 3 4 5 4 3 - 

X A Cojocaru 

Daniela 

24 21 100% 2 3 7 8 1 - 

XI A Popescu 

Broştescu 

Gina 

29 29 100% 2 2 8 9 7 1 

XII A Pavel Dănuţ 15 13 100% 2 4 4 2 1 - 

 

 
Nr.elevi 

existenţi 

la sfârşit 

an şcolar 

MEDIA 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 

82 Nr. Elevi 9 13 24 23 12 1 

 % din total 10,97% 15,85% 25,60% 28,04% 14,63% 1,21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

5-5.99 6-6.99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

Nr elevi



12 

 

 

Învăţământ  liceal - Servicii; Tehnician în activităţi economice - 76 elevi 

 
Clasa Diriginte Nr. elevi 

înscrişi 

la 

începuta

n 

şcolar 

Nr.elevi 

existenţi 

la sfârşit 

an şcolar 

Procent 

promov. 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8.99 

9-

9,99 

10 

IX B Ruscan 

Silvia 

17 17 100% 2 3 4 4 4 - 

X B Ciobanu 

Zamfira 

19 19 100% - 3 3 7 5 - 

XI B Piticariu 

Simona 

24 24 100% 2 3 4 7 8 - 

XII B Vasiluț 

Gheorghe 

16 16 100% 2 5 2 3 4 - 

 

 
Nr.elevi 

existenţi 

la sfârşit 

an şcolar 

MEDIA 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 

76 Nr. Elevi 6 14 14 21 21 - 

 % din total 7,89% 18,42% 17,10% 27,63% 27,63% - 
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Înv. profesional - Tehnic; Mecanică;Mecanic auto – Scoala profesionala cu durata de 3 ani - 

68 elevi 

Clasa Diriginte Nr. elevi 

înscrişi la 

început 

an 

şcolar 

Nr.elevi 

existenţi 

la sfârşit 

an şcolar 

Procent 

promov. 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8.99 

9-

9,99 

10 

IX M Găină 

Petronela 

26 23 100% 5 12 4 2 - - 

X M Paicu 

Cristina 

19 19 100% 3 6 7 3 - - 

XI M Magherca 

Cristian 

26 26 100% 4 8 11 3 - - 

 

Nr.elevi 

existenţi la 

sfârşit an şcolar 

MEDIA 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 

68 Nr. Elevi 12 26 22 8 - - 

 % din total 17,64% 38,23% 32,35% 11,76% - - 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TOTAL  învăţământ  liceal  

 

Nr. elevi MEDIA 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 

158 Nr. Elevi 15 27 38 44 33 1 

 % din total 3,59% 24,55% 25,74% 25,74% 16,16% 0,59% 
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SITUAŢIA ABSENŢELOR 

 

Învățământ primar 

Clasa Nr. elevi 
TOTAL 

absenţe 

Absenţe 

MOTIVATE 

Absenţe 

NEMOTIVATE 

Nr. absenţe 

nemotivate/elev 

C.P. D.C. 24 - - - - 

I D.C. 14 90 35 55 3,92 

II  D.C. 18 - - - - 

III  D.C. 22 - - - - 

IV D.C. 19 - - - - 

C.P. P.N. 12 - - - - 

I P.N. 15 117 117 - - 

III P.N. 11 50 50 - - 

IV P.N. 7 5 5 - - 

TOTAL 142 262 207 55 0,38 

 

Învățământ gimnazial 

Clasa Nr. elevi 
TOTAL 

absenţe 

Absenţe 

MOTIVATE 

Absenţe 

NEMOTIVATE 

Nr. absenţe 

nemotivate/elev 

V   D.C. 21 35 35 - - 

VI D.C. 17 40 35 5 0,29 

VII  D.C. 16 310 125 185 11,56 

VIII A D.C 20 116 97 19 0,95 

VI B P.N. 18 69 69 - - 

VIII B P.N. 11 347 287 60 5,45 

TOTAL 103 917 648 269 2,61 

 

Învățământ liceal - AGRICULTURĂ 

Clasa Nr. elevi 
TOTAL 

absenţe 

Absenţe 

MOTIVATE 

Absenţe 

NEMOTIVATE 

Nr. absenţe 

nemotivate/elev 

IX A 19 851 628 223 11,73 

X A 21 1087 488 599 28,52 

XI A 29 1001 788 213 7,34 

XII A 13 390 303 87 6,69 

TOTAL 82 3309 2187 1122 13,68                 

 

Învățământ liceal – SERVICII 

Clasa Nr. elevi 
TOTAL 

absenţe 

Absenţe 

MOTIVATE 

Absenţe 

NEMOTIVATE 

Nr. absenţe 

nemotivate/elev 

IX B 17 834 527 307 - 

X B 19 526 505 21 4,31 

XI B 24 584 500 84 - 

XII B 16 96 89 7 9,62 

TOTAL 76 2040 1621 223 5,51 
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Învățământ profesional  – MECANICA 

 

Clasa Nr. elevi 
TOTAL 

absenţe 

Absenţe 

MOTIVATE 

Absenţe 

NEMOTIVATE 

Nr. absenţe 

nemotivate/elev 

IX M 23 2120 1287 833 36,21 

X M 19 999 853 146 7,68 

XI M 26 1486 1223 263 10,11 

TOTAL 68 4605 3363 1242 18,26 

 

 

SITUAŢIE  CENTRALIZATOARE -  ABSENŢE 

Nr. crt. CLASA Nr. absenţe nemotivate/elev 

1. CP – IV 0,38 

2. V - VIII 2,61 

3. IX A - XII A 13,68 

4. IX B -  XII B 5,51 

5. IX M – XI M 18,26                 

 

Nr. elevi 
TOTAL 

absenţe 

Nr. absenţe/ 

elev 

Absenţe 

motivate 

Absenţe 

nemotivate 

Nr. absenţe 

nemotivate/elev 

565 11133 19,70 8026 3107 5,49 

 

Principalele cauze ale absenteismului sunt: 

- Copii provenind din familii monoparentale, respectiv cu unul sau ambii părinţi plecaţi în 

străinătate, lipsiţi de supraveghere; 

- Lipsa motivaţiei pentru învăţare; 

- Implicarea unor elevi în activităţi casnice şi gospodăreşti în detrimentul şcolii; 

- Distanţa mare faţă de şcoală, dublată de absenţa mijloacelor  de transport; 

Măsurile de prevenire şi diminuare a absenteismului sunt stabilite la nivelul fiecărui colectiv de 

elevi şi presupun : 

- O mai bună colaborare între Consiliul clasei şi părinţii elevilor; 

- Desfăşurarea tuturor activităţilor şcolare şi extraşcolare astfel încât să prezinte interes şi 

atractivitate pentru elevi; 

- Acordarea sprijinului financiar « Bani de liceu » şi a burselor sociale pentru elevii cu 

situaţie materială precară; 

- Desfăşurarea unor activităţi şi întâlniri privind consilierea psihopedagogică a copiilor 

aflaţi în dificultate; 
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EVALUARE NAȚIONALĂ clasa a VIII-a - iunie 20178 

Limba și literatura română 

Clasa Înscriși Prezenți Promovați 
Procent 

promov. 

Media 

EN 
Profesor 

Număr note/Pondere 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

VIII DC 20 18 18 100% 7,90 Sănduleanu 

Petrolina 

- - - - - 3 

16,66 

6 

33,33 

6 

33,33 

3 

16,66 

- 

VIII PN 11 9 7 77,77% 6,07 Jbanca 

Daniela 

- 1 

11,11 

- 1 

11,11 

2 

22,22 

2 

22,22 

2 

 

1 

11,11 

- - 

TOTAL 31 27 25 92,59% 6,98  - 1 

3,70 

- 1 

3,70 

2 

7,40 

5 

18,51 

8 

29,62 

7 

25,92 

3 

11,11 

- 
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EVALUARE NAȚIONALĂ clasa a VIII-a - iunie 2018 

Matematică 

Clasa Înscriși Prezenți Promovați 
Procent 

promov. 

Media 

EN 
Profesor 

Număr note/Pondere 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

VIII DC 20 18 12 66,66% 5,19 Ruscan 

Silvia 

- - 3 

16,66 

3 

16,66 

7 

38,88 

5 

27,77 

- - - - 

VIII PN 11 9 6 66,66% 5,04 Candrea B. 

Gabriela 

- 2 - 1 3 

40,00 

2 

 

1 

20,00 

- - - 

TOTAL 31 27 18 66,66% 5,11  - 2 

13,04 

3 

13,04 

4 

8,69 

10 

39,13 

7 

8,69 

1 

4,34 

- - - 
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EVALUARE NAȚIONALĂ clasa a VIII-a - iunie 2018  

Media finală 

Clasa Înscriși Prezenți Promovați 
Procent 

promov. 

Media 

EN 
Diriginte 

Număr note/Pondere 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

VIII DC 20 18 16 88,88% 6,66 Sănduleanu 

Petrolina 

- - - 2 

11,11 

1 

5,55 

9 

50,00 

6 

33,33 

- - - 

VIII PN 11 9 7 77,77% 5,56 Candrea B. 

Gabriela 

- 1 

11,11 

1 

11,11 

- 3 

33,33 

2 

22,22 

2 

22,22 

- - - 

TOTAL 31 27 23 85,18 % 6,11  - 1 

3,70 

1 

3,70 

2 

7,40 

4 

14,81 

11 

40,74 

8 

29,62 

- - - 
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BACALAUREAT:  iunie – iulie 2018 

Limba și literatura română 

 

Clasa Înscriși Prezenți Promovați 
Procent 

promov. 

Media 

BAC 
Profesor 

Număr note/Pondere 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

XII A 7 7 6 66,66% 5,60 Piticariu 

Simona 

- 1 

14,28 

- - 3 

42,85 

2 

28,57 

1 

14,28 

- - 

 

- 

XII B 15 15 8 88,88% 7,02 Piticariu 

Simona 

- - 2 

13,33 

- 

 

4 

26,66 

- 6 

40,00 

5 

33,33 

- - 

 

Matematică  

 

Clasa Înscriși Prezenți Promovați 
Procent 

promov. 

Media 

BAC 
Profesor 

Număr note/Pondere 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

XII A 7 7 2 28,57% 3,42 Costea 

Viorica 

1 

14,28 

3 

42,85 

1 

14,28 

 

- 1 

14,28 

- 1 

14,28 

- - - 

XII B 15 15 13 86,66% 6,60 Candrea 

Bozga 

Gheorghe 

- - - 2 

13,33 

4 

26,66 

3 

20,00 

2 

13,33 

2 

13,33 

2 

13,33 

- 

 

 

 



20 

 

Biologie/Geografie/Fizică 

Clasa Înscriși Prezenți Promovați 
Procent 

promov. 

Media 

BAC 
Profesor 

Număr note/Pondere 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

XII A 

Biologie 

7 7 4 57,14% 5,53 Paicu 

Cristina 

- 2 

28,57 

1 

14,28 

- 

 

3 

42,85 

- 1 

14,28 

- 

 

- 

 

- 

XII B 

Geografie 

15 15 14 93,33% 8,14 Nedelcu 

Cristina 

- - - 

 

1 

6,66 

 

- 

 

- 4 

26,66 

5 

33,33 

5 

33,33 

- 

 

Bacalaureat – Media finală 

Clasa Înscriși Prezenți Promovați 
Procent 

promov. 

Media 

promova 

ților 

Diriginte 

Număr note/Pondere 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

XII A  7 7 1 14,28% 6,13 Pavel Dănuț - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

100,0 

- - 

 

- 

 

- 

XII B 15 15 13 86,66% 7,64 Vasiluț 

Gheorghe 

- - - 

 

- 

 

- 

 

3 

23,07 

5 

38,46 

4 

30,76 

1 

7,69 

- 

Total 22 22 14 63,63% 6,88  - - - - - 4 

28,57 

5 

35,71 

4 

28,57 

1 

7,14 

- 
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 Proiectul privind Învățământul Secundar ROSE, depus în anul 2017, având ca principal 

obiectiv îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar, care vizează finanțarea 

intervențiilor legate de oferta educațională la nivel de liceu, a îndeplinit condițiile pentru 

aprobarea grantului, obținând un punctaj de 87 puncte din totalul de 100 puncte și a fost aprobat 

pentru finanțare în data de 13.07.2018. Titlul proiectului ”ACȚIUNI CONCRET PENTRU 

TINERII INTERESAȚI DE PROPRIUL VIITOR (ACTIV)” 

 

 

Examen de certificare a calificării profesionale, nivel 4 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ 

Nr. elevi 

Calificarea: 

Tehnician în 

agroturism 

Nr. elevi 

Calificarea: 

Tehnician în 

activități 

economice 

Nr. total elevi 

1. Liceul Tehnologic 

Dorna Candrenilor 

13 16 29 

TOTAL 13 16 29 

Examen de certificare a calificării profesionale, nivel 3 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ 

Nr. elevi 

Calificarea: 

Mecanic auto 

Nr. total elevi 

1. Liceul Tehnologic 

Dorna Candrenilor 

22 22 

TOTAL 22 22 

 

 

În organizarea și desfășurarea examenului s-au respectat prevederile Metodologiei 

aprobate prin OMEN nr. 4434/29.08.2014 și ale tuturor actelor normative în vigoare. 

S-a remarcat un deosebit interes al elevilor pentru elaborarea proiectelor de specialitate, 

în conformitate cu Standardele de pregătire profesională specifice fiecărei meserii şi vizând 

aplicabilitatea practică a acestora. În elaborarea proiectelor de specialitate precum şi în 

organizarea şi desfăşurarea examenului, agenţii economici parteneri au demonstrat deschidere, 

implicare şi interes pentru identificarea potenţialilor angajaţi. 
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ANALIZA  SWOT 

Învăţământ preşcolar 

Puncte tari 

- grupele de preşcolari au fost legal constituite la începutul anului şcolar; 

- documentele de proiectare au fost completate în manieră modulară, temele şi subtemele 

propuse respectând nivelul grupelor şi particularităţile individuale ale copiilor; 

- materialele adecvate, confecţionate şi din natură, sunt integrate bine în fiecare etapă a 

activităţilor; 

- deprinderile sunt corect formate de către copil din punctul de vedere al atitudinii faţă de 

asimilarea cunoştinţelor noi, precum şi a activităţii de învăţare:  interes, capacitate de 

receptare a mesajului transmis, de a opera cu achiziţiile dobândite, competiţie; 

- urmărirea permanentă de către educatoare a sistematizării şi evaluării achiziţiilor 

copiilor, utilizând în acest scop: lucrarea practică individuală şi colectivă, chestionarul, 

fişa de muncă independentă; 

- activitatea comisiei metodice a educatoarelor. 

 Puncte slabe 

- derularea unor proiecte tematice cu preşcolarii. 

Învăţământ primar 

Ţinând cont de ponderea calificativelor de ”Bine” și ”Foarte bine”,  se poate aprecia că 

nivelul de învăţătură al elevilor din clasele I – IV este foarte bun. 

Puncte tari 

- planificarea activităţilor didactice  (anuale, semestriale) a fost bine întocmită de către toţi 

învăţătorii; 

- activităţile de învăţare şi modalităţile de evaluare corespund programelor şcolare; 

- unităţile de conţinut au fost eşalonate pe parcursul întregului an şcolar; 

- documentele şcolare (caietele elevilor, portofolii, teste de evaluare, cataloage etc.) sunt 

elaborate conform recomandărilor; 

- respectarea conţinutului ştiinţific al disciplinelor de învăţământ; 

- valorificarea conţinuturilor predate în vederea formării şi dezvoltării unor atitudini 

pozitive faţă de muncă şi faţă de activitatea şcolară; 

- predarea conţinuturilor se face prin rezolvări de exerciţii şi probleme variate, interesante 

şi atractive pentru elevi; 

- alegerea de strategii didactice adecvate obiectivelor operaţionale ale lecţiilor; 

- sarcinile de lucru oferite elevilor corespund nivelului intelectual al acestora; 
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- preocuparea învăţătorilor de a ajuta colectivele de elevi să înveţe, să aplice, să exerseze, 

oferindu-le instrumente pentru învăţarea eficientă; 

- urmărirea pe parcursul lecţiilor a progresului înregistrat de elevi, reglarea activităţii în 

funcţie de acesta ; 

- frecvenţa elevilor la şcoală este foarte bună . 

Puncte slabe 

- alternarea învăţării frontale cu activitatea independentă şi cu activitatea pe grupe de 

elevi; 

- valorificarea educativă a activităţilor desfăşurate; 

- activităţi în bibliotecă şi de încurajare a lecturii. 

 

Învăţământ gimnazial 

 Din situaţia statistică recapitulativă la nivel de învăţământ gimnazial rezultă că procentul 

elevilor care obţin  medii  între 9 şi 10 este de  39,42%. 

 Cele mai bune rezultate le obţin elevii din clasele a VIII-a A Dorna Candrenilor (procent 

de promovare 100%, toţi elevii promovaţi au medii peste 7, din care 60,00% au medii între 9 și 

10, iar 5,00% au media 10) şi a VI-a Dorna Candrenilor (procent de promovare 100%, toţi elevii 

promovaţi au medii peste 6, din care 52,94% au medii între 9 și 10, iar 5,88% au media 10). 

 Ţinând cont de faptul că procentul de promovare la ciclul gimnazial este de  100% şi că 

din cei promovaţi 6,97% au medii între 6 şi 7,  93,02 % (față de 90,26% în anul școlar 2016-

2017) au medii între 7 şi 10, 2,32% au media 10, se poate aprecia că situaţia la învăţătură la 

acest ciclu de învăţământ este bună. 

Puncte tari : 

- programele de activitate ale profesorilor au respectat, în linii generale, indicaţiile 

transmise la consfătuirile cadrelor didactice, fiind structurate pe obiective, aspecte vizate, 

sarcini de realizat, activităţi, responsabilităţi şi termene; 

- planificările calendaristice anuale şi semestriale au fost realizate corect pe unităţi de 

învăţare, în concordanţă cu programele şcolare, structura anului şcolar şi precizările 

primite  de la ISJ Suceava și MEN; 

- încadrarea şcolii cu cadre didactice calificate, bine pregătite ştiinţific, cu  ţinută moral – 

intelectuală adecvată; 

- realizarea conţinutului didactic şi ştiinţific prin selectarea şi ordonarea cuantumului de 

cunoştinţe prevăzut de programa şcolară, conducerea învăţării realizându-se în funcţie de 

specificitatea disciplinelor de învăţământ, de obiectivele operaţionale propuse; 



24 

 

- scenariile didactice au favorizat o eficientă activitate de predare – învăţare – evaluare; 

- claritate în formularea şi enunţarea obiectivelor; 

- atmosfera de comunicare dintre cadrele didactice şi elevi; 

- folosirea de materiale didactice adecvate conţinuturilor predate; 

- îmbinarea aspectelor formative şi informative ale predării, metodelor moderne şi celor 

tradiţionale; 

- utilizarea de instrumente de evaluare diverse, ceea ce permite un grad sporit de 

obiectivitate în aprecierea performanţelor elevilor. 

Puncte slabe : 

- frecvenţa unor elevi la orele de curs; 

- valorificarea educativă a activităţilor desfăşurate; 

- diferenţierea sarcinilor de lucru în funcţie de nivelul de pregătire a colectivelor, dar şi a 

fiecărui elev în parte; 

- verificarea permanentă a caietelor de notiţe şi a caietelor de teme pentru acasă; 

- folosirea bazei materiale existente. 

Învăţământ liceal 

 Din analiza situaţiei statistice recapitulative din învăţământul liceal rezultă următoarele: 

- procentul de promovabilitate este de 100% ; 

- procentul elevilor care obţin medii între 9 şi 10 este de 16,77% (față de 14,85% în anul 

școlar precedent), de aproximativ trei ori mai mic decât în învăţământul gimnazial şi de 

aproximativ patru ori mai mic decât în învăţământul primar; 

Cele mai bune rezultate le obtine  clasa a XII a B - procent de promovabilitate 100%, o singură 

medie peste 6, celelalte medii peste 7, din care 37,50% peste 9, dar şi clasa a XI a A- procent de 

promovabilitate 100%, 22 medii peste 7 și o medie de 10; 

Precizare :  majoritatea profesorilor care predau în învăţământul gimnazial predau şi în 

învăţământul liceal. În aceste condiţii punctele tari, slabe de la ciclul de învăţământ gimnazial se 

transmit în mare parte şi la acest ciclu de învăţământ. 

Puncte tari: 

- colectivul de cadre didactice de la disciplinele tehnice este organizat într-o comisie 

metodică, având ca dominantă în activităţile desfăşurate preocuparea de perfecţionare a 

actului didactic pe baza unei strategii concretizate de la începutul anului şcolar; 

- toate cadrele didactice  care fac parte din această comisie sunt calificate; 

- având în vedere structura diferenţiată a învăţământului tehnic pe filiere, profiluri şi 

specializări, respectiv calificări profesionale, cadrele didactice au realizat proiectarea 
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didactică pe baza programelor şcolare, centrate pe competenţe cu specific acţional, care 

permit o evaluare orientată spre integrarea elevilor în viaţa socială şi profesională; 

- propunerea de  strategii didactice de orientare tradiţională şi de orientare modernă prin 

activităţi centrate pe elev, învăţarea având loc predominant prin formare de competenţe 

şi deprinderi practice; 

- activităţile didactice s-au desfăşurat în cabinetele de specialitate, laboratoare şi ateliere 

de producţie care beneficiază de o dotare minimală realizată prin efortul cadrelor 

didactice şi al elevilor; 

- elevii demonstrează că sunt interesaţi de studiul disciplinelor de specialitate; 

- învăţarea se realizează predominant prin formarea de deprinderi de activităţi practic – 

aplicative; 

- aplicarea unor metode active de învăţare prin integrarea în lecţii a unei diversităţi de 

materiale didactice din dotare sau confecţionate; 

- dezvoltarea unui parteneriat eficient cu agenţii economici din zonă care sprijină şcoala în 

formarea profesională a elevilor, definitivarea curriculum-ului în dezvoltare locală şi 

încadrarea elevilor absolvenţi în activitatea productivă; 

- evaluarea focalizată pe unitatea de învăţare, evidenţiind progresul elevilor; 

- procesul de predare-învăţare este realizat astfel încât elevii să poată dobândi 

competenţele specifice definite de curriculum. 

Puncte slabe  

- dotarea insuficientă a unor ateliere, cabinete, laboratoare; 

- insuficienta diversificare a metodelor de activitate diferenţiată cu elevii; 

- neutilizarea unor strategii interactive necesare pentru a spori gradul de participare a 

elevilor la activităţi; 

- insuficienta valorificare educativă a activităţilor desfăşurate; 

- frecvenţa slabă a unor elevi la activităţile desfăşurate. 

 

Învăţământ profesional 

 Din analiza situaţiei statistice recapitulative din învăţământul profesional 

 rezultă următoarele: 

- procentul de promovabilitate este de 95,77% ; 

- procentul elevilor care obţin medii peste 7 este de 48,52%; 

 Toţi absolvenţii şcolii profesionale au obţinut certificatul de calificare, nivel 3, mecanic 

auto. 
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 Dintre absolvenţii clasei a XI a M, 5 elevi s-au înscris în clasa a XI a A, calificarea 

tehnician în agroturism, 5 elevi s-au înscris în clasa a XII a B, calificarea tehnician în activităţi 

economice. 

 Şcoala este autorizată pentru a efectua cu elevii ore de conducere auto în vederea 

obţinerii permisului de conducere pentru categoriile B, C, CE , Tr şi are în dotare mijloace auto 

corespunzătoare. 

La ferma didactică se asigură creşterea animalelor, hrana realizându-se cu furajele 

obţinute pe o suprafaţă de 20 ha. Produsele obţinute la ferma de animale sunt valorificate prin 

cantina şcolii sau la agenţii economici. S-a realizat racordarea la reţeaua electrică a fermei 

didactice. 

 

 

Aspecte ale activităţii desfăşurate în cadrul ariilor curriculare şi comisiilor metodice în 

anul şcolar 2017-2018 

 

1. Perfecţionare 

 Activitatea de formare continuă/perfecţionare a cadrelor didactice a avut un trend 

ascendent, arătând preocuparea permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv-educativ, 

pentru îmbunătăţirea managementului şcolar, pentru dezvoltarea profesională personalizată, 

pentru inovarea practicii şcolare. 

  Cadrele didactice s-au înscris pentru susținerea gradelor didactice, cursuri 

postuniversitare de masterat, cursuri de perfecționare și formare continuă, activități metodice la 

nivelul comisiilor și cercurilor metodice 

2. Educatoare 

 Activitatea a fost comună cu GPN Poiana Stampei. S-au realizat obiectivele propuse prin 

Planul managerial, s-au desfăşurat acţiuni vizând îmbunătăţirea procesului de învăţământ. 

Membrii comisiei au participat la schimburi de experienţă, comisii metodice, cercuri 

pedagogice, lecţii demonstrative. S-au utilizat softuri educaţionale, materiale TIC în activitatea 

cu copiii. 

 D-nele educatoare au participat la programele de perfecționare propuse în timpul anului 

școlar,  la cercurile pedagogice, la seminarii și sesiuni de comunicări. 

 S-a confecţionat material didactic şi au avut loc acţiuni de voluntariat. 

 Au fost obţinute premii şi distincţii la concursul "Penelul fermecat"-faza zonală (Paşcan 

Floarea). 
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3. Învăţători 

 Activităţile s-au desfăşurat conform graficului şi tematicii. Au fost susţinute lecţii 

demonstrative, învăţătorii s-au implicat în concursuri şcolare: "Gazeta matematică", 

"Formidabilii", "Comper"(Donisă Lăcrămioara), Centrul de performanţă (Proboteanu Aurora), 

”Cangurașul matematician”( Ungurean Alina), Olimpiada satelor, obţinându-se rezultate foarte 

bune. 

 S-au încheiat parteneriate cu ISU Bucovina, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, Clubul 

Copiilor Vatra Dornei, Primăria Dorna Candrenilor, Biserica Ortodoxă Dorna Candrenilor. S-a 

derulat proiectul internaţional LeAF "Să învăţăm despre pădure" (Puşcaşu Manuela). 

S-au desfășurat activități cultural artistice, excursii și drumeții, au fost derulate 

numeroase proiecte și parteneriate 

 În vacanţa de vară s-a desfăşurat proiectul "Şcoala de vară" – ediția a II-a ( Nastase 

Loredana). 

 Au fost organizate excursii (zona Neamțului -Nastase Loredana) şi numeroase activităţi 

de voluntariat (donare de jucării şi donare de cărţi-Ungurean Alina). 

4. Limba română 

 S-au desfăşurat activităţi metodice şi educative ("Sărbătorile de iarnă în literatură", 

"Eminescu-voievod stelar", "Toamnă fără margini"). Membrii comisiei au participat la 

activităţile cercurilor pedagogice. Au fost iniţiate demersuri didactice centrate pe elev, 

creativitate în abordarea stilurilor de predare-învăţare-evaluare, adaptarea la specificul clasei. 

 Printre punctele slabe se regăsesc: 

- număr mic de elevi participanţi la concursuri şi olimpiade şcolare; 

- slaba implicare a părinţilor în activitatea şcolară şi extraşcolară, dezinteresul unor familii faţă 

de eşecul şcolar al propriilor copii. 

5. Limbi moderne 

 Activităţile au fost centrate pe elev, având în vedere competenţele şi nivelurile de 

performanţă prevăzute de Cadrul European Comun de Referinţă. S-au desfăşurat activităţi de 

pregătire suplimentară în vederea susţinerii examenelor de evaluare la sfârşitul claselor a VI-a şi 

a XII-a. S-a pus accent pe adaptarea la nivelul real al fiecărei clase. 

 Activităţi derulate: Săptămâna Francofoniei, diseminare proiect Parrainage, participare la 

cercuri pedagogice, participare la cursuri de formare on-line, vizionare de filme, spectacole de 

mini-teatru, concurs de talente. 

 Profesorii de limba engleză au participat lunar la activitățile TAG din cadrul proiectului 

”Engleza pentru comunitate”, proiect realizat de British Coyncil România și RAF. 
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6. Matematică 

Activităţile la nivelul comisiei sunt: 

- participare la concursuri: "Cangurul", Olimpiada de matematică-faza locală şi judeţeană, 

Concursul de matematică "Memorial Ştefan Dîrţu" (menţiune), Concursul judeţean "Rebusuri 

matematice", Concursul judeţean "Şi totuşi ne place matematica", Concursul Naţional "Lumina 

Math" (premii); 

- pregătire suplimentară pentru examenele naţionale, reflectată în rezultatele obţinute; 

- participare la Simpozionul Interjudeţean de Matematică; 

- organizarea la nivel local a ”Olimpiadei satelor”. 

7. Fizică, chimie, biolgie şi TIC  

 Comisia şi-a desfăşurat activitatea conform graficului şi tematicii întocmite la începutul 

anului şcolar. Activitatea metodică a membrilor comisiei a avut în vedere organizarea, 

planificarea și desfășurarea activităților în concordanță cu criteriile de performanță prevăzute în 

documentele normative privind evaluarea cadrelor didactice. Obiectivele stabilite au fost duse la 

îndeplinire. S-au efectuat pregătiri suplimentare la disciplinele de bacalaureat, iar procentul de 

promovabilitate a fost de 100% la TIC, respectiv de 57,14% la biologie. 

 În semestrul al doilea a avut loc Cercul pedagogic al profesorilor de fizică din zona de 

munte, iar d-na prof. Pîrvu Valentina a susținut lecția demonstrativă cu tema ”Conservarea 

energiei mecanice”. D-na prof. Hunea Ioana a susținut inspecția curentă pentru obținerea 

gradului didactic II. 

8. Om şi societate 

 Au fost desfăşurate activităţi educative, conform cu Planul managerial al comisiei. S-au 

organizat activităţi de pregătire suplimentară pentru consolidarea materiei la clasa a XII a, în 

vederea susţinerii examenului de bacalaureat la disciplina geografie, unde procentul de 

promovabilitate a fost de 93,33%. S-au susținut lecții demonstrative și referate, au fost marcate 

evenimentele semnificative pentru istoria noastră: Ziua Armatei, Ziua Naţională a României, 

Unirea Principatelor Române, Ziua Europei, Ziua Eroilor. 

 Membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice de specialitate, în încercarea 

continuă de a se perfecționa și de a se alinia la exigențele actuale. 

9. Educaţie fizică şi sport 

 Documentele comisiei au fost elaborate respectându-se structura, forma și formatul 

recomandate prin acte normative specifice. Întreaga activitate s-a axat pe realizarea obiectivelor 

propuse. 

Participări şi premii: 
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- locul II etapa pe catedră (şah) – prof. Magherca Cristian 

- locul III Fotbal – ONSS Vatra Dornei – prof. Prâsneac Cristian; 

- locul II Fotbal etapa pe catedră – prof. Vasiluț Gheorghe. 

10. Agricultură. Servicii 

 Activitatea membrilor comisiei s-a desfășurat în conformitate cu planul de activitte al 

acesteia, cu orarul școlii și documentele manageriale. Instruirea practică a elevilor s-a desfășurat 

conform graficului de practică, atât în incinta școlii, cît și la agenții economici parteneri: 

Pensiunea Poiana, Pensiunea Bella Vista, Cabana Telescaun, Hotel Călimani, SC Intus Vatra 

Dornei, Pensiunea Dornelor, Pensiunea Edera, Pensiunea Eliza, Pensiunea Izvorul Bucovinei, 

Restaurant Les Amis Vatra Dornei, Federația Agricultorilor de Munte Dorna, SC Gabrilex, SC 

Moldcan.  

 În luna iunie 2018 s-au desfășurat examenele de absolvire pentru absolvenții liceului 

tehnologic, iar promovabilitatea a fost 100%. 

 D-l prof. Pavel Dănuț a participat la Conferința ”Ziua internațională a muntelui”, 

desfășurată în cadrul CEMONT și la seminarul tematic ”Învățământul rural în spațiul montan”. 

 A fost elaborat și depus proiectul ERASMUS KA1”Flourishing in Europe”, în 

parteneriat cu Consultoria Acolhinmento en Projectos du Mobilidade Internacional 

Portugalia, în cadrul căruia un grup de 16 elevi însoțiți de 2 profesori vor derula un stagiu de 

instruire practică de trei săptămâni în Portugalia, proiectul a fost aprobat in 19 iunie 2018. 

 În cadrul proiectului ”Licee agricole, Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și 

mijlocii”, coordonat de World Vision România, în aprilie 2018 a avut loc o masă rotundă la 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor cu factorii decidenți pentru dezvoltarea spațiului rural 

având ca vector învățământul agricol. 

 La Salonul Internațional de Agricultură de la Paris, elevul Chelsoi Aurel s-a plasat pe 

locul nouă din 70 de candidați, din cadrul Concursului European de apreciere a taurinelor. 

Activităţile desfăşurate în cadrul comisiei: 

- pregătirea elevilor, organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării 

profesionale nivel 4 - promovabilitate 100%; 

- voluntariat "Let's do it, România"; 

- concursul "O meserie pentru fiecare” - locul I, Agricultură ; 

- concursul interjudeţean "Arbori pentru viitor" - locul I - secţiunea "Referate"; 

- Concursul European de apreciere a animalelor -Salonul Internaţional de Agricultură Paris, 

martie 2018; 
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- organizarea la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a cercurilor pedagogice : "Economic-

turism în comerț și servicii" - semestrul II – prof. Pavel Felicia; 

-  participarea unei echipe formată din doi profesori și doi elevi au participat la Gala VET – 

2018, Suceava. 

 11. Mecanică 

 Comisia metodică a desfăşurat activităţi metodice, ţinând cont de problemele de 

actualitate din învăţământul profesional şi tehnic. Au fost elaborate programele CDL, s-au 

susţinut examenele de certificare a competenţelor profesionale nivel 3, unde s-a înregistrat 

promovabilitatea de 100%. Membrii comisiei au participat la activitățile metodice inițiate de 

centrele metodice la care școala noastră a fost arondată prin decizia ISJ Suceava. 

 

12. Activitatea educativă școlară și extrașcolară 

În anul şcolar 2017 – 2018 la Liceul Tehnologic din Dorna Candrenilor activităţile 

educative s-au organizat în conformitate cu Planul managerial al activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare al unităţii noastre. Activităţi au fost riguros proiectate şi s-au desfăşurat conform 

programului, cadrele didactice implicate în desfăşurarea lor îndeplinindu-şi atribuţiile. 

Şcoala noastră este un ofertant viabil de formare profesională în domeniul agriculturii 

montane din judeţul Suceava prin urmare suntem reuniţi într-un parteneriat – elevi, profesori, 

părinţi, agenţi economici, organizatii profesionale, comunitate – pentru a forma absolvenţi 

competenţi, autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei cariere şi să devină 

cetăţeni europeni activi.  

De asemenea din anul 2008 am dobândit statutul de Eco-Şcoală ,  educaţia ecologică şi 

ambientală fiind proiectată şi desfăşurată ca modalitate de educare în perspectiva dezvoltării 

durabile a societăţii. Cu prilejul reevaluărilor externe din 28 aprilie 2010, 31 mai 2012, 29 mai 

2014 și 2 iunie 2016, am demonstrat că am atins obiectivele urmărite prin proiectul Eco –Şcoală 

obţinând in continuare simbolul internaţional al educaţiei ecologice pentru mediul înconjurător – 

Steagul Verde şi statutul de Eco-Şcoală. În semestrul I al anului școlar 2017 – 2018 am 

continuat Proiectul Eco-Școala prin participarea la Seminarul Național organizat de CCDG la 

București, reînscrierea și alcătuirea noului proiect, derularea de activități specifice, în colaborare 

cu parteneri consacraţi precum Agenţia de Mediu, Parcul Naţional Călimani, ONG-ul Tășuleasa 

Social, școli cu statutul de Eco-Școală din judeţ şi din ţară.  
Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări (SWOT) : 

Puncte tari (S) : 

 

• Existenta unui CDI , a unei sali de festivităţi , cabinete şi laboratoare pe discipline ; 

• Participarea elevilor la concursuri si festivaluri ; 

• Participarea elevilor si a cadrelor didactice la targuri, expozitii si simpozioane ; 

• Promovabilitate bună la examenele finale ; 

• Cadre didactice calificate; 

• Cadre didactice preocupate de propria perfectionare; 

• Participarea la schimburi de experienta cu scoli similare din Franta, Italia, Austria ; 

• Cadre didactice cu stagii de informare si documentare in strainatate ; 

• Participarea scolii la proiecte europene (Eco-Scoala, LeAF, Patrula Eco, European School For A Living 

Planet, Parrainage, Junior Achievement) ;  

• Cadre didactice cu cunostinte de operare pe calculator si limba straina (90%); 

• Existența unui psiholog școlar ; 

• Coeziunea si buna comunicare in cadrul colectivului didactic ; 
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• Realizarea de venituri proprii ; 

• Conectare la Internet 24 ore/zi ; 

• Preocupare constanta pentru promovarea imaginii scolii; 

 

Puncte slabe (W) : 

 

• Spatiul scolar insuficient; 

• Mijloace didactice insuficiente, uzate fizic si moral (40%);  

• Inexistenta unei sali de sport multifunctionale; 

• Lipsa motivatiei invatarii; 

• Elevii au orizont cultural limitat; 

• Existenta abandonului scolar  

• Cadre didactice navetiste – 52 cadre (91%); 

• Lipsa motivatiei materiale pentru cadre;  

• Mobilier insuficient si uzat in proportie de 10% ; 

• Lipsa cabinetului medical si stomatologic; 

• Absenteism sezonier; 

 

 

Oportunitati ( O ) : 

 

• Cadru natural favorabil (potential agricol, turistic si economic ridicat); 

• Comunicare buna cu partenerii sociali si organizatiile profesionale; 

• Colaborare bună cu administraţia locală ; 

• Lipsa conflictelor sau tensiunilor de ordin etnic sau religios; 

• Colaborare buna cu primaria, parohia, politia si dispensarul uman din comuna ; 

• Deschiderea primariei si consiliului local la initiativele scolii si interesul deosebit al acestora pentru a 

asigura minimul necesar bunei desfasurari a procesului de invatamant ; 

• Buna colaborare si conlucrare cu 80% din  familiile elevilor in vederea imbunatatirii nivelului educativ si 

comportamental; 

• Singura scoala agricola din zona de munte a judetului Suceava si pe o raza de 120 km, ce poseda ferma 

didactica ; 

• Cadre didactice implicate in structurile de conducere a ONG-urilor si organizatii profesionale de 

agricultori ( Federatia Agricultorilor de Munte – “Dorna”, Fundatia de Dezvoltare “Tara Dornelor”); 

• Implicare si experienta in dezvoltare agricola durabila si dezvoltarea agroturismului; 

• Colaborarea cu numerosi parteneri: 

 

Amenintari (T) : 

 

• Spor demografic negativ (scaderea populatiei scolare); 

• Populatie imbatranita; 

• Somaj; 

• Părinţi plecaţi în străinătate; 

• Acoperirea parțială a localității de rețelele de utilități ; 

• Distante mari fata de scoala – intre 2km – 20 km pentru 60% din elevi ; 

• Insuficienta cultura ecologica a populatiei; 

• Pierderea traditiilor locale (port national, obiceiuri de iarna, mestesuguri traditionale) ; 

• Fonduri insuficiente pentru invatamant ; 

• Lipsa educatiei agricole a populatiei conform cerintelor UE; 

• Slaba preocuparilor tineretului pentru meserii agricole ; 

• Slaba promovare a activitatilor caminului cultural (circulatia informatiei); 

• Venituri reduse ale parintilor; 

• Posibilitati insuficiente de petrecere a timpului liber; 

 

 

Planul operaţional a fost realizat în concordanţă cu dezideratele momentului, Eco - Şcoala  

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, şi-a propus şi realizat următoarele direcţii de activitate : 
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1.Organizarea şi coordonarea activităţii educative  

2. Aplicarea programelor de consiliere şi orientare 

3. Monitorizarea , consiliere , îndrumare şi control 

4. Iniţierea , organizarea şi desfăşurarea proiectelor şi programelor din domeniul educaţiei  

nonformale 

5. Participare şi performanţă la concursurile CAE al MECT 

6. Dezvoltarea parteneriatelor 

7. Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii 

8. Formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei nonformale 

9. Campanii de prevenire şi educare a elevilor şi părinţilor  

10. Evenimente din calendarul activităţilor educative 

11. Activităţi pentru timpul liber : excursii , excursii tematice , tabere şcolare 

 

 

Activitatea educativă: 

 

 

Unitatea 

şcolară  

 

Numele şi 

prenumele 

consilierului 

proiecte şi 

programe 

Decizia de 

numire 

Vechimea 

în 

învăţământ 

Vechimea 

în funcţie 

Specialitatea  

Grad 

didactic 

Date de contact  

e-mail şi telefon 

 

Liceul 

Tehnologic 

Dorna  

Candrenilor 

 

 

 

 

Nedelcu 

Cristina 

 

Nr.33 din  

03.09.2018 

 

22 ani 

 

13 ani 

 

Geografie 

Gradul  I 

 

Prof. 

metodist, 

domeniul 

Educația 

permanentă 

 

cristina_nedelcu2002@ 

yahoo.co.uk 

0740261497 

 

 

 

 

 

Comisia metodică a prof. diriginţi: 

 

 

 

Unitatea 

școlară 

Numele și 

prenumele 

responsabilului 

comisiei metodice 

Număr 

membri 

Vechime în 

învățământ 

Vechime 

în funcție 

Specialitate 

Grad didactic 

Date de 

contact 

Liceul 

Tehnologic 

Dorna 

Candrenilor 

Țuțuianu Mihai 

Cristian, prof. 

responsabil pentru 

gimnaziu 

 

5 

 

18 

 

6 ani 

Religie 

Ortodoxă 

Grad I 

nehliudov 

@yahoo.com 

0745209664 
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Liceul 

Tehnologic 

Dorna 

Candrenilor 

Piticariu Simona 

Nicoleta, prof. 

responsabil pentru 

liceu 

 

 

11 

 

12 

 

6 ani 

Limba și 

literatura 

română/ 

Limba și 

literatura 

engleză 

Grad I 

piticariusimon

a@yahoo.com 

0757643836 

 

 

 

Activităţile extracurriculare şi activităţile extraşcolare desfăşurate în conformitate cu 

prevederile şi normele aflate în vigoare, contribuie, prin modalităţi specifice, la realizarea 

scopurilor şi obiectivelor educaţionale, la dobȃndirea unor bune practici.  Ele se desfăşoară sub 

îndrumarea cadrului didactic şi urmăresc adâncirea cunoştinţelor, valorificarea şi dezvoltarea 

intereselor şi aptitudinilor elevilor, organizarea eficientă şi atractivă a timpului liber. În 

calendarul anual al activităţii şcolare şi extraşcolare, desfăşurate la Liceul Tehnologic Dorna 

Candrenilor, s-au regăsit o gamă foarte variată de activităţi, toate acestea fiind realizate conform 

programului. Cele mai importante evenimente extraşcolare desfăşurate în cadrul şcolii au fost : 

- Program Parrainage , program care vine în sprijinul elevilor ce provin din familii 

dezavantajate din punct de vedere economic , coordonator prof. Danea Felicia  

-  Proiectul Internaţional Eco- Şcoala coordonator prof. Nedelcu Cristina 

- Programul Internaţional LeAF coordonator prof.inv.primar Puşcaşu Manuela  

- Participarea la Seminarul Naţional “ Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător”,  

organizat la Bucureşti de Centrul Carpato – Danubian de Geoecologie , care derulează 

programele internaţionale - Eco-Şcoala , LeAF , Patrula Eco – care se desfăşoară constant în 

şcoala noastră.  

- Acțiuni de voluntariat desfășurate în Campania Lets Do It Romania, la acțiunea din această 

toamnă au participat 100 de elevi coordonați de profesorii: Obadă Ingeborg, Pușcașu Manuela, 

Nedelea Mirela, Pavel Dan, Popescu Broștescu Gina. 

- Acțiuni educative desfășurate cu prilejul sărbătoririi Zilei Educației, au fost coordonate de prof. 

Pîrvu Valentina, Pavel Felicia, Sănduleanu Petrolina, Obadă Ingeborg, Nedelcu Cristina, 

Țuțuianu Mihai, Pușcașu Manuela. Cu acest prilej a fost organizată o activitate educativă prin 

care s-a trasat un arc peste timp, printre generaţii şi către generaţii de dascăli şi elevi. În şcoala 

noastră, la nivel de liceu, s-a realizat o competiţie a claselor, fiind desemnat cel mai creativ 

proiect care încununează ideea de educaţie. De asemenea s-au realizat eseuri, desene, 

compuneri, poezii pe tema educaţiei.În realizarea proiectului s-a pornit de la ideea că trebuie să 

păstrăm  curiozitatea copilăriei, să o întreținem, să o stimulăm, căci ea este „focul viu” al 

creativității. Poate nu vom  schimba fața lumii cu fanteziile noastre, dar vom găsi soluții  la 

probleme personale, vom avea stimă de sine și curajul de a crede în noi şi în reuşitele noastre.  

La manifestările prilejuite de această sărbătoare de suflet au participat și reprezentanții Primăriei 

Dorna Candrenilor. 

- Săptămâna,,Educaţia juridică a elevilor-educaţia pentru valoare” desfășurată în perioada 13-17 

noiembrie 2017, când la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor,  s-au desfăşurat activităţi  variate 

, cu invitați care lucrează ân domeniul juridic, având  ca principale obiective facilitarea accesului 

elevilor la cunoştinţe fundamentale de drept şi promovarea unei   culturi   juridice   menite   să   

încurajeze respectul   faţă   de   lege,   echitate   socială   şi atitudine civică în rândul tinerilor. 

Coordonatorii activității au fost prof. Ruscan Silvia, Piticariu Simona Nicoleta, Obadă Ingeborg, 

Cojocaru Daniela, Nedelcu Cristina. 

mailto:piticariusimona@yahoo.com
mailto:piticariusimona@yahoo.com
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- Dezbatere la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor: "VICTIMA TRAFICULUI DE 

PERSOANE AI PUTEA FI CHIAR TU" realizată de către d-nul prof. Cioată Mihai, de la Liceul 

Ioan Luca Vatra Dornei. la dezbaterea interactivă alături de elevii școlii noastre au participat și 

elevi de la liceul Ioan Luca Vatra Dornei.Profesorii colaboratori au fost Obadă Ingeborg, 

Nedelcu Cristina, Dumitrescu Alina, Macovei Florica și d-na directoare prof. Pîrvu Valentina. 

- Balul Bobocilor ( diriginţii claselor a IX a şi a XII a ), reprezintă o activitate mult aşteptată de 

elevi. În fiecare an balul se realizează după o anumită temă, anul acesta tema aleasă - personajele 

din basmele copilăriei. Spectacolul, desfășurat la Căminul Cultural din Poiana Negri, a 

contribuit la promovarea imaginii școlii pe plan local. Coordonatorii evenimentului au fost 

profesorii – Pavel Felicia, Pușcașu Manuela, Pavel Dan, Vasiluț Gheorghe și Consiliul Elevilor. 

- Proiectul SNAC ( Programului Strategia Naţională de Acţiune Comunitară) a început să se 

deruleze în școala noastră sub coordonarea directorului adjunct-prof. Pavel Felicia. Profesorii 

voluntari s-au implicat în activitățile de binefacere orientate spre copiii orfani aflați în ingrijirea 

Mănăstirii din Podul Coșnei.Menționez că la serbarea de Crăciun a școlii au participat și copiii 

orfani ai mănastirii, copiii primind daruri de la Moș Crăciun. 

- Activităţi culturale – corul de muzică religioasă  „ Eclesia”, dirijor prof. preot Doroftiese 

Gabriel. În luna mai s-a organizat un festival muzical Festivalul Național de Artă Muzicală, 

ediția a X-a. Ansambluri corale și folclorice de prestigiu din țară și străinătate au bucurat 

sufletele celor prezenți în sala de festivități din școala noastră.. 

- Acţiuni permanente cu tentă ecologică ( educaţia pentru mediul înconjurător ) desfăşurate în 

cadrul programelor internaţionale Eco-Şcoala ( coordonator prof. Nedelcu Cristina ) , LeAF ( 

coordonator inv. Puşcaşu Manuela). 

- Expoziţii permanente pe tematică agricolă , ecologică , artistică ( responsabil prof. Puşcaşu 

Manuela ) etc. 

- Marcarea unor evenimente semnificative pentru istoria şi cultura noastră : Ziua Armatei, Ziua 

Naţională a României, Ziua Unirii – coordonator, prof.Dumitrescu Alina 

- Serbări şcolare – Exp. Datini şi obiceiuri de iarnă ( prof. Obadă Ingeborg, prof.Pușcașu 

Manuela, prof. Năstase Loredana, prof. Nedelcu Cristina, instr. Lostun Costel, coregraf Roșuș 

Sînziana) 

- Concursuri sportive ( prof. Vasiluţ Gheorghe şi Magherca Cristian ) 

- Story time – teatru ca metodă de învățare, coordonator prof. Obadă Ingeborg. Cu ocazia 

serbărilor școlare s-au susținut mai multe piese educative precum: Povestea unui elev leneș; Să 

protejăm natura; Povestea lui Moș Crăciun. 

- Desfăşurarea unei game variate de activităţi cu şcoli partenere din județ și din ţară. 

- Săptămâna Educației Globale, activitate coordonată de prof. Piticariu Simona Nicoleta, prof. 

Năstase Loredana, Macovei Florica. Proiectul urmăreşte cultivarea în rândul elevilor a 

sentimentelor de respect, empatie, toleranţă şi favorizează înţelegerea că trăind în societate toţi 

trebuie să contribuie la bunul mers al societăţii, fiecare după pregătirea şi posibilitatea sa.  

- Desfăşurarea unei game variate de activităţi cu partenerii tradiţionali ai şcolii - Agenţia de 

Mediu Suceava , Parcul Naţional   Călimani , Ocolul Silvic Dorna R.A., O.N.G. Tăşuleasa 

Social , Biserica din comuna, Agenţi economici , Poliţia , Jandarmeria etc. 

- Sărbătorirea Zilei Unirii - 1 decembrie și 24 ianuarie, printr-o serie de manifestări variate. 

Menționez că la evenimente prilejuite de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri a participat și 

adminstrația locală realizându-se un reportaj care a fost transmis pe posturile locale de 

televiziune. 

- Activităţi literar-artistice, Ziua Culturii Naţionale şi a poetului Mihai Eminescu a fost 

celebrată  la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor. Elevii au păşit ,,Pe urmele creaţiei 

eminesciene” purtând cu mândrie ia tradiţională. Au fost prezentate o serie de momente: 

evocarea vieţii poetului, recitarea unor creaţii eminesciene, audierea poeziilor eminesciene pe 

fond muzical,  mărturii despre Eminescu. Evenimentul a fost menit să sublinieze perenitatea 

operei lui Eminescu şi faptul că, pe măsura ce timpul trece, poetul naţional este tot mai îndrăgit, 



35 

 

creaţia lui rămâne de actualitate,  reprezentând un simbol al culturii româneşti.Activitatea a fost 

dedicată împlinirii a 168 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu şi a fost întâmpinată cu 

aplauze, bucurie şi curiozitate. 

- În perioada 26-29 octombrie 2017, un grup de eleve de la Liceul Tehnologic Dorna 

Candrenilor, înscrise la Cercul de Protectia Mediului al Clubului Copiilor din Vatra Dornei-

Filiala Dorna Candrenilor, au participat alături de prof. coordonator Nedelea Mirela la 

Concursul Internațional de Protecția Mediului "Ia Si Green Bag" desfășurat la Palatul Copiilor 

Iași. La sectiunea Proiecte de Mediu eleva Ivan Ionela (cls. a VIII-a) a obținut Premiul III, la 

secțiunea " Eco-fashion animals" eleva Dumitras Georgiana a obținut premiul II, Eleva Ivan 

Andreea  a obținut premiul I la sectiunea " Eco-bags", iar la secțiunea echipamente din materiale 

reciclabile întreg echipajul a obtinut Premiul I. 

- Participarea elevilor care alcătuiesc ansamblul folcloric al şcolii „ Plai Bucovinean ”, 

coordonaţi de instructorul prof. Lostun Costel și coregraf Roșuș Sînziana, la Festivalul de datini 

si obiceiuri "Tradiții Bucovinene" desfășurat la Iulius Mall Suceava în data de 19.12.2017  unde 

au obținut Premiul Special. De asemenea  au prezentat tradițile și în cadrul Serbarii de Crăciun a 

Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, serbare la care au părinți, elevi, profesori, dar și elevii 

orfani aflați în grija Manăstirii Podu Coșnei. Ansamblul folcloric a colindat Administratia 

Locala a comunei Dorna Candrenilor, iar in cadrul proiectului "Împreună" au adus bucuria 

Nașterii Mântuitorului bătrânilor de la Centrul de primire, asistare și ingrijire a persoanelor 

vârstnice Vatra Dornei. Ansamblul Plai Bucovinean a participat la Festivalul de datini și 

obiceiuri Bistrita Nasaud iar in perioada 10-12 ianuarie 2018 au participat la Festivalul raional 

de colinde "Hristos se naște, slăviți-L" din Republica Moldova. 

- Săptămâna Nonviolenței, 30 ianuarie- Ziua Internațională a Nonviolenței în școli. Activitățile 

educative realizate de profesorii din școală s-au axat pe dezvoltarea abilităților de soluționare pe 

cale pașnică a conflictelor, pe învățarea unor lecții de omenie, civism, spirit pașnic, empatie, 

comunicare. Coordonatorii activităților au fost prof. Nedelcu Cristina, Macovei Florica, Obadă 

Ingeborg, Cojocaru Dana, Năstase Loredana. 

-  Concursul regional "Arbori pentru viitor", Bistrita s-a desfășurat în luna mai, elevii noștri au 

reușit din nou să obțină premii frumoase: Premiul I - Mitrofan Ancuța, Ivan Claudiu, Lajosch 

Ciprian, prof. indrumător Pavel Felicia; Premiul II- Aparaschivei Andreea, Vlădean Andreea, 

prof. indrumător Popescu Broștescu Gina 

- Premiul I la Concursul județean O meserie pentru fiecare prof.coordonatori: Popescu Gina și 

prof. Pavel Dan. 

- Târgul local al companiilor pilot JA – Premiul I pentru cel mai bun management echipa 

BiscuDor, coordonatori prof. Popescu Broștescu Gina, prof. Broștescu Lucian. 

- Participarea a trei echipaje de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor la programele de 

antreprenoriat desfășurate de Junior Achievement – Competiția  ”Mini-compania 

anului.Școala noastră a intrat in concurs cu urmatoarele echipe: echipa ”XI B(ere)” și 

produsul: Bere de casă - ”Berea liceenilor”, coordonator prof.Cojocaru Daniela; Clean Skin - 

”Mini-compania anului”, coordonator prof. Pavel Dănuț; ”BiscuDor- Biscuiți cu dor de 

Dorna!”, coordonatori prof. Popescu Broștescu Gina, prof. Broștescu Lucian. Din cele 20 

echipe participante la nivel național în competiție, doar trei au avut privilegiul de a fi 

premiate între care și echipajul școlii noastre - Clean Skin fiind printre ele intrînd în posesia 

unei diplome ”Team Award” și a unui premiu în bani. 

- Săptămâna Școala Altfel a oferit o gamă foarte variată de activități educative precum: educaţie 

antreprenorială,masă rotundă-dezbatere, educație ecologică, activități artistice și 

culturale,activităţi sportive,dezvoltare personală,educație civică și voluntariat,vizite și 

drumeții,activități tehnico-științifice, excursii.  

Partenerii implicați au fost numeroși și valoroși: USAMV Cluj Napoca, Direcția 

Județeană Agricolă Suceava, JA România-Junior Achievement, World Vision România, 

Agenția Zonei de Munte, administratori ai pensiunilelor locale, Parcul Național Călimani,Ocolul 



36 

 

Silvic Dorna Candrenilor, Fabricile de îmbuteliere a apei minerale Coca Cola și Rio Bucovina, 

Muzeele din zonă, Biblioteca Comunală și Școlară, Meșteri populari din comună, Centrul de 

educație ecologică Parcul Național Călimani, școli partenere, Biserica, Clubul Copiilor-Dorna 

Candrenilor, Hotel Intus Vatra Dornei. Am reușit astfel să dinamizăm viața școlară și să ne 

atingem tintele vizate într-un mod atractiv. 

- La Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor am început să observăm,simțim și să protejăm Terra, 

încă din anul 2005, când ne-am înscris în proiectul mondial Eco-Școala.Urmând cu consecvență 

cerințele proiectului am dobândit statutul de Eco-Şcoală, fiind reconfirmaţi periodic la 

reevaluările realizate de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, coordonat de d-na prof. 

doctor Cornelia Dincă. Alături de reprezentanții CCDG s-a aflat și d-na prof.Vintur Tatiana - 

inspector de specialitate educație permanentă reprezentând Inspectoratul Școlaral Judetului 

Suceava. Pe 6 iunie 2018 a fost o zi de sărbătoare pentru proiectul nostru de suflet deoarece 

împreună-elevi, profesori, părinți, reprezentanții administrației locale, respectiv d-nul 

viceprimar Vasile Ruscan, am trecut cu brio o nouă reevaluare demostrând că pentru noi 

protecția mediului a devenit un mod de viață.Menționez ca coordonatorul proiectului prof. 

Nedelcu Cristina a publicat un articol, despre educația ecologică desfășurată în școala noastră, în 

revista inspectoratului numită Ecoul. De asemenea prof. Nedelcu Cristina a îndrumat-o pe eleva 

Hrișcă Alida în ilustrarea grafică a Eco-Codului școlii obtinând Premiul II la nivel județean. 

- Reprezentanți ai școlii noastra au participat pe 20 iunie 2018 la activitatea (organizată de către 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava și partenerii săi) sugestiv numită Campania Națională 

"Informare acasa! Siguranță, în lume! Un cetățean informat, un cetătean castigat!". Profesorii 

Nedelcu Cristina, Ciobanu Zamfira, Ciupercovici Dan și elevul Ursuț Alexandru au diseminat 

apoi informațiile dobandite pentru a preveni traficul de persoane. 

- Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor și-a promovat imaginea și oferta educațională la nivel 

județean, dar și pe plan național prin intermediul unei campanii organizate de Fundația Word 

Vision România.Sub genericul- Mândru să fiu fermier/ Să fii fermier este cool, s-a prezentat 

importanța învățământului agricol și a școlii noastre  prin intermediul unui film în care “actorii” 

au fost elevii școlii – Candrea Gabriela, Pața Costin, Mitrofan Ancuța, Ivan Claudiu, Nacu Ionel, 

Lajosch Ciprian , directorul școlii – prof. Pîrvu Valentina, profesori din școală – Pavel Dan, 

Nedelcu Cristina, absolvenți ai școlii – Candrea Paul. Campania a avut succes fiind promovată 

inclusiv la TVR și a contribuit la atragerea absolvenților de gimnaziu către liceul nostru. 

- Pe parcursul semestrului al-II-lea în școala noastră s-a aflat o studentă voluntară din Canada 

oferind elevilor nostri o șansa de a lua un prim contact cu diversitatea culturală a lumii.Pe timpul 

vacanței de vară deschiderea spre noi orizonturi culturale s-a lărgit prin intermediul Proiectului 

Discover, derulată în perioada 5 - 31 august 2018, în cadrul școlii noastre de către asociația 

AIESEC Suceava și fosta nostră elevă (actualmente studentă) Lajosch Andreea.În cadrul acestui 

proiect, o serie de studenți, provenind din China și Turcia, au desfășurat activități nonformale de 

educație pentru elevii școlii. 

- Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a fost reprezentat prin prof.Nedelcu Cristina la Festivalul 

NonFormal desfășurat în perioada 8-13 august la Baia Mare, capitala tineretului din România. 

- În săptămâna 6-10 august 2018, s-a desfășurat Proiectul educațional “Școala de vară... altfel de 

școală”, ediția a doua, în colaborare cu Primăria Dorna Candrenilor, Salvamont Vatra Dornei și 

Pensiunea Agroturistică Poiana. Cadrele didactice: Macovei Florica, Magherca Cristian, 

Magherca Mariana, Mitric Natalia, Nastase Loredana, Nedelea Mirela, Piticariu Simona, 

Sănduleanu Petrolina și Preotul Țuțuianu Mihai au organizat activități recreativ-instructive 

pentru copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, cu scopul de a le oferi o alternativă atractivă 

pentru petrecerea unei perioade din vacanţa de vară. Elevii au învățat tehnici de ajutor 

premedical sub atenta îndrumare a echipei de la Salvamont, au utilizat diverse tehnici de pictură 

și modelaj, s-au bucurat de figuri de stil la limba română, au comunicat în limba engleză, s-au 

întrecut în competiții sportive și au avut parte de jocuri interactive, dansuri, premii și alte 

surprize. 
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- Elevii școlii noastre au posibilitatea de a frecventa Cercul Protecția mediului/ Artă populară, 

coordonat de prof. Nedelea Mirela, activitatea desfășurându-se prin intermediul Clubului 

Copiilor filiala Dorna Candrenilor.S-a desfășurat multiple activități educative obținîndu-se 

premii importante la competiții și festivaluri. La finalul raportului, în anexa, este tabelul cu 

numele concursurilor la care elevii noștri au obținut I, II sau III. 

- Ansamblul ansamblul folcloric al şcolii „ Plai Bucovinean ”, coordonaţi de instructorul prof. 

Lostun Costel și coregraf Roșuș Sînziana, are de asemenea o activitate deosebit de bogată 

obținând premii la numeoase festivaluri și concursuri. Anexa de la finalul raportului prezintă 

rezultate valoroase obținute. 

- Un alt proiect desfășurată în cadrul școlii noastre a fost Proiectul Green Impact  prin care s-a 

inființat în luna februarie Clubul Cercetașii Green Impact Dorna Candrenilor fiind  sprijinit de  

Fundaţiei Noi Orizonturi, Fundaţiei Româno-Americane şi Lidl. În club sunt un numar de 23 de 

elevi ai Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, coordonati de prof. Nedelea Mirela si prof. 

documentarist Pentelescu Daniela, sprijiniti de ambasadorii: prof. Mitric Natalia si prof. 

Invatamant primar Puscasu Manuela. Clubul care are ca scop promovarea patrimoniului local şi 

ecoturismului cu ajutorul proiectelor de învăţare prin serviciul în folosul comunităţii.O activitate 

de succes care s-a desfășurat în cadrul acestui proiect a fost numită Cufarul cu mestesuguri și a 

presupus urmatoarele activitati: acțiuni de informare, de culegere de date, prin deplasarea la 

meșterii populari din localitate; identificarea partenerilor ce ne-au sprijinit în realizarea 

proiectului; editatarea unui număr de 50 de Broșuri cu titlul Redescoperă lumea uitată a satului; 

colectarea unui număr de 6 cărți de specialitate. Numărul mic de cărți colectate se datorează 

faptului că acestea lipsesc cu desăvârșire; realizarea unui număr de 20 de afișe prin care ne-am 

promovat Evenimentul Proiectului Cufărul cu meșteșuguri; realizarea și tiparirea a 100 de 

pliante cu obiectivele importante din comunitate; realizarea a 4 panouri indicatoare (2 banere si 

2 plăcuțe) și de informare pentru a încuraja trecătorii prin Dorna Candrenilor să viziteze Casa 

Tradițională. 

 

 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. 

 Comisia metodică a profesorilor diriginţi este compusă din diriginţii claselor de 

gimnaziu,  liceu şi şcoală profesională, un total de  16 profesori   (5 gimnaziu, 8 liceu, 3 şcoală 

profesională).  

  În anul școlar 2017-2018 la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, activitatea Comisiei 

metodice a diriginţilor s-a desfășurat sub coordonarea prof. Piticariu Simona Nicoleta profesor 

de Limba și literatura română şi Ţuţuianu Mihai Cristian, profesor de Religie.  

 Pentru  anul şcolar 2017-2018, Comisia profesorilor diriginţi  are în centrul activităţii  

următoarele priorităţi:  

- creşterea standardelor de performanţă, modului în care elevii se integrează în colectivele lor; 

- creşterea interesului pentru învăţătură; 

- colaborarea cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoala-familie; 

- îmbunătăţirea capacitaţii de socializare a elevilor în colectivităţile în care aceştia îşi   

desfăşoară activitatea.  

 În acest sens, Comisia diriginţilor a avut în vedere realizarea unor activităţi diverse, prin 

care diriginţii dar şi elevii să conştientizeze implicarea lor în actul educativ, să recepteze 

educaţia nu numai ca pe un act instructiv prin care se acumulează cunoştinţe, ci ca un mijloc de 

formare a personalităţii lor, de pregătire pentru viaţă, pentru integrarea în societate. Activităţile 

desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si orientare cu educaţia pentru 

nonviolenţa, pentru mediu, educaţia civică, pentru calitatea vieţii, pentru cultivarea respectului 

fata de cultură și tradiţii, educaţia juridică, educaţia globală. 
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Principalele activităţi derulate: 

▪ Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

▪ Studierea, dezbaterea şi afişarea la loc vizibil a programei şcolar pentru Consiliere şi 

Orientare. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a 

orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor, s-a realizat un formular 

tipizat pentru planificări. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost 

distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la 

clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Normele de sănătate şi 

securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor. 

▪ Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie 

între şcoală, elev si părinte (clasa a IX-a) 

▪ Organizarea de şedinţe cu părinţii (noiembrie 2017 si ianuarie 2018), centralizarea si 

interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor şi propunerea unor masuri 

de remediere a punctelor slabe.  

▪ Organizarea de şedinţe pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii 

dirigintelui, propuneri de îmbunătăţire a criteriilor de evaluare din fişa de activitate a 

dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte.  

▪  Informarea diriginţilor privind metodologiile de acordare a ajutoarelor ,,Rechizite 

școlare, Bani de liceu etc. 

▪ Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

▪ Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea 

prevenirii abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de 

consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental; 

▪ Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare 

si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: activităţi diverse de 

adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si dezvoltarea 

simţului civic, ecologic, artistic. 

▪ Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate 

în școli:  

 

I. Proiecte şi activităţi cultural artistice: 

• Activităţi derulate cu ocazia Zilei Naţionale, Zilei Educaţiei, Ziua Eminescu, Ziua 

porţilor deschise, Ziua Mamei, Ziua Eroilor, Scrisorile lui Dragobete, Proiect 

cultural-artistic ,,Balul bobocilor”. 

 

II. Proiecte şi activităţi ecologice: Let”s do it, Romania! 

 

III. Proiecte şcolare: 

 

•  Ziua educatorului 

• Săptămâna Educaţiei Globale 

• Educaţie Juridică în şcoli 

• Ziua Naţională a României,  

• Sărbătoarea Crăciunului ”Datini de sărbători” 

o Impodobirea claselor în haine de sărbătoare 

o Împodobirea bradului din şcoală 

o Program cultural artistic cu obiceiuri, şezătoare, datini, urături, colinde. 

 

• Unirea Principatelor 
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• Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu -,,Eminesccu-voievod 

stelar” 

• Săpt. Să ştii mai multe, să fii mai bun! 

• Manifestări cu ocazia sărbătorii pascale 

• 1 iunie   

 

IV. Proiecte extraşcolare: Get to know through our cuisine -platforma eTwinning  (proiect 

internaţional realizat în colaborare cu şcoli din Grecia, Polonia, Franţa, Portugalia) 

Culture in a box –proiect internaţional, intercultural în colaborare cu o şcoală din Spania 

(eTwinning project) 

Easter Cards -proiect realizat în colaborare cu o şcoală din Polonia 

Proiectul LeAF  

Şcoala de vară 

Proiectul Discover 

 

 

 

 

Concursuri şcolare, premii, distincţii: 

 

1.Premiul Special pentru creativitate la Concursul Naţional de creaţie literară ,,Scrisori 

pentru Eminescu” elevului Popescu Eduard, prof. coord. Piticariu S. 

2.Concursul Naţional ,,Tinere Condeie” , Premiul al II-lea, elevilor Matei Elena 

Lăcrămioara, Ţuţuianu Daniel, prof. coord. Sănduleanu P., Piticariu S. 

3. Concursul Naţional ,,Mesajul meu antidrog” ediţia a XV-a, cu tema „Pot Altfel!”, care s-a 

derulat la nivelul C.P.E.C.A. Suceava, Premiul I, elevul Paţa Costin (secţiune eseu literar şi 

Menţiune, eleva Hrişcă Alida, secţiune arte vizuale) prof. coord. Piticariu S 

4. Concursul Naţional  de Creaţie Plastică ,,Arta-între talent şi dăruire”, ed. a IV-a, Chitila, 

Ilfov, eleva Hrişcă Alida, Menţiune. 

5. Concursul ,,Naşterea Domnului - Renaşterea Bucuriei”, participare naţională, ed. a VII-

a, Iaşi, dec.2017. (premiul I-Hrişcă Alida, premiul al II –lea- Rusu Roxana), prof. coord. 

Piticariu S. 

6.Concursul de creaţie literară ,,Şi eu vreau să fiu scriitor”, iniţiat de către Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Bolintineanu”, Bolintinul de Vale,  în cadrul proiectului educaţional „Bolintineanu ieri 

şi azi”(diplome de participare pentru elevii Popescu Eduard, Pătrăşcanu Anca), prof. coord. 

Piticariu S. 

 

 

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 

I.P.T si teoretic, de către toţi diriginţii; 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi 

orientare  

- diriginţii au beneficiat de programele Consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al 

claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi semestriale 

la dirigenţie 

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi 

părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 
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- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform 

programei de consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de 

interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de 

consiliere cu părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri 

calitativi înalţi ora de dirigenţie; 

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi 

extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi 

semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul școlii; 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice 

statutului de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; 

majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună 

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi 

coordonează. 

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete 

ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate; 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse 

- diriginţii claselor a IX-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii 

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu 

părinţii  

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un 

parteneriat eficient şcoală-familie.  

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza 

analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor 

metodice: 

- au fost realizate activităţi diverse, au fost diseminate ca exemple de bune practici; 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor 

stabilite 

- numar mic de referate, materiale sustinute in cadrul activitatilor cu caracter metodic 

- lipsa cursurilor de perfecţionare pentru diriginţi, organizate la nivelul şcolii, ISJ,CCD 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi 

promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", activităţi derulate în scopul 

interrelaţionării, dezvoltării culturii grupale) 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de 

coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale 

elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set 

de fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea 

la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc. 

- insuficientă personalizare a claselor; 

- unii diriginţi sunt mai degraba interesati de îndeplinirea sarcinilor atribuite la nivel de 

conducere sau comisie metodică şi mai puţin de implicarea în activităţi de coeziune a 

elevilor clasei; 

La clasa a XI-a A, d-na prof. Popescu Gina, în cadrul orei de dirigenţie, a susţinut o lecţie 

demonstrativă  privind implicarea socială în activităţile de voluntariat, urmărind să arate rolul şi 
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beneficiile activităţilor de voluntariat asupra voluntarilor dar şi a beneficiarilor. 

 La clasele a XI-a, d-nele prof. Piticariu Simona şi Macovei Florica şi d-na consilier şcolar, au 

desfăşurat o lecţie de tip dezbatere, cu tema ,,Fenomenul Bullying şi efectele lui”, lecţie care a 

urmărit creşterea calitatăţii relaţiilor şi a comunicării între persoanele angrenate în actul 

educaţional. 

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 

- toţi  diriginţii au prelucrat  Regulamentul de Ordine Interioară al liceului la clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc 

şcolar, la nivel de clasă; 

- majoritatea diriginţilor s-a preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 

situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu 

se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict. 

  La clasa a V-a, d-na prof. Nedelcu Cristina, consilier educativ al şcolii, a susţinut o lecţie 

demonstrativă cu titlul, Competenţe interpersonale- Recunoştinţa este memoria inimii”, lecţie 

prin care s-a urmărit ca elevii să conştientizeze beneficiile recunoştinţei asupra psihicului uman. 

 

Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare  

- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului / 

dirigintelui, aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică; 

- a existat o bună colaborare cu Poliţia Locală în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de 

indisciplină sau de devianţă socio-şcolară; 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism 

şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, 

aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.) 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a 

comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în 

managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare) 

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul 

obligatoriu; 

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune; 

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

- derularea de activităţi consiliere şi orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată 

la clasa a VIII-a și  a XII-a) privind programa şi calendarul examenului de bacalaureat, traseul 

socio-profesional al absolvenţilor.  

- consilierea elevilor cu rezultate slabe în vederea continuării studiilor în învăţământul 

profesional  

- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de bacalaureat şi 

certificare a competenţelor profesionale; 

- derularea simulărilor la obiectele de examen de bacalaureat. 

  La clasa a VIII-a B, d-na prof. Candrea Bozga Gabriela a folosit drept temă pentru ora de 

dirigenţie posibilitatea conştientiza plusurile şi minusurile fiecărui elev şi de a alege ce doresc 

elevii să schimbe la propria persoană. Lecţia s-a intitulat ,,Ce doresc şi ce nu doresc să schimb”, 

urmărind să identifice comportamentul asertiv, pasiv sau agresiv al elevilor, să construiască 

dialog respectând tipul de comportament dat şi să intuiască, în funcţie de caracter, ce 

domeniu/cale ar putea fi prielnică pentru carieră. 

 

 

 



42 

 

 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 

-Diriginţii au consultat în format electronic 

programele Consiliere şi orientare, conform nivelului 

şcolar al claselor,  programe aranjate într-o formă 

adaptată machetelor planificărilor anuale şi 

semestriale la dirigenţie. 

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă 

şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la 

clasă; 

 

- Dificultăţi de stopare a fenomenului de 

absenteism şcolar la anumiţi elevi din 

învăţământul obligatoriu. 

-Uneori, orele de dirigenţie sunt pur informale, 

accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi 

mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. 

planificării. 

 

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în creşterea coeziunii clasei şi 

rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev 

sau elev – profesor. 

-Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu 

activităţi şcolare împiedică desfăşurarea unor 

activităţi extraşcolare; 

 

-Existenţa personalului didactic calificat în 

proporţie de 100% permite realizarea unui 

învăţământ de calitate; 

-Familia nu este implicată suficient în activitatea 

de educare a copiilor; 

 

-Au fost prezentate prin referate teme 

inovative şi de interes pentru perfecţionarea 

activităţii educative. 

-Nivelul scăzut de cultură şi instruire al 

părinţilor; 

 

- Derularea de activităţi consiliere si orientare, 

în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere 

ridicată la clasa a XII-a)privind programa si 

calendarul examenului de bacalaureat. 

-Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor este 

destul de mare 

-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, 

profesori-elevi, director-profesori, profesoripărinţi, 

profesori-profesori) favorizează un 

climat deschis şi stimulativ; 

-Rata abandonului şcolar; 

 

- In majoritatea cazurilor s-au manageriat 

eficient situaţiile de indisciplină sau de 

absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu 

părţile implicate, implicarea şi consilierea 

părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform RI 

- Există la nivelul anumitor clase, situaţii 

tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, 

care nu se manifestă vizibil în plan 

comportamental, dar pot constitui sursă de 

conflict. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

Tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor 

; 

 

Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de societate, 

mass media etc.; 

Nr.crt. Semestrul I Semestrul al II-lea 

1. Balul Bobocilor Scrisorile lui Dragobete 

2. Ziua Educaţiei Ziua Mamei 

3. Săptămâna Educaţiei Globale Arc peste timp-Centenar 100 

4. Educaţia juridică Ziua porţilor deschise 

5. Eminescu-Voievod stelar Activităţi Şcoala ALTFEL 

6. Ziua Internaţională a cititului împreună Ziua Eroilor 

7. Copilărie magică Ziua Copilului 
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Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de a veni în sprijinul 

şcolii 

(Primăria,Biserica,Poliţia,Jandarmeria,); 

Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii; 

 

Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai 

multor teme privind consilierea şi orientarea 

elevilor, care pot veni în sprijinul tututror 

diriginţilor; 

Motivarea scăzută a cadrelor didactice din 

cauza diferenţierilor, neţinându-se cont de 

prestaţia fiecăruia; 

 

Cursuri de formare pe teme educative; 

 

 

 

 

Cabinet Școlar de Asistență Psihopedagogică 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: _Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor  

CONSILIER ŞCOLAR: __Şincari Mihaela  

AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

 

Nr. 

crt 

Domenii de activitate  Număr  

1 ACTIVITATI DE CONSILIERE   

 A. Activitati de consiliere individuala  

 Consiliere  individuală elevi 

Tematici abordate :  

- dezvoltare personală 

- dificultăţi emoţionale 

- probleme specifice adolescenţei,  

- conduit de risc 

- comportament neadecvat 

- relaţii conflictuale  

- autocunoaştere,  

- dificultăţi comportamentale, 

- dificultăţi familiale, 

- probleme specifice adolescenţei,  

- cunoaştere  

- creşterea stimei de sine,  

- anxietate 

Nr. de consilieri cu elevi : 

Beneficiari: 

- nivel preşcolar (U/R): 

- nivel primar (urban/rural): - 14 

- nivel gimnazial( U/R): -13 

- nivel liceal(U/R): - 51 

 Consilieri individuale părinti  

Tematici abordate : 

- dificultăţile de relaţionare şi comportament ale 

copilului 

- dificultăţile copilui la învăţătură  

- dificultăţile emoţonale ale copilui 

Nr. de consilieri cu părinţii:  

Beneficiari  19 

 Consultantă/ consiliere profesori  

Oferire de materiale, scenarii didactice pentru cadre 

didactice, etc. 

Nr. de solicitări sosite din partea 

cadrelor didactice: 12 

 B. Activitati de consiliere de grup  

 Consiliere la orele de dirigenţie sau la alte 

ore/activităţi( elevi, părinți, profesori) 

Nr. de ore de dirigenţie/alte 

ore/activităţi la care ai participat: 
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Tematici abordate : 

- Dificultăţi comportamentale 

- Managmentul timpului şi al învăţării 

- Prevenţie în consumul de alcool şi tutun 

- Prevenţie absenteism 

- Dificultăţi şcolare, adaptare. 

- Managmentul clasei 

- Inteligenta emotionala,cunoastere 

 

 

Nr. de beneficiari: 

- nivel preşcolar (U/R): 

-nivel primar (U/R): - 2 

- nivel gimnazial( U/R): - 4 

- nivel liceal( U/R): -5 

  Consiliere de grup elevi (la cabinet). 

 Tematici abordate : 

 

Nr. total consilieri de grup: 

Nr. beneficiari: 

- nivel preşcolar (U/R): 

-nivel primar (U/R): 

- nivel gimnazial( U/R): 

- nivel liceal(U/R): 1 

 Activitati de grup cu parintii  

 Şedinţe cu părinţii: 1 Nr. de şedinţe la care ai 

participat – 1  

 Alte activităţi cu părinţii. Tematici: Nr. de activitati 

 Activitati de grup cu cadre didactice 

Tematici : 

Nr. de solicitări sosite din partea 

cadrelor didactice: 

 Oferire de materiale, scenarii didactice pentru cadre 

didactice, etc. 

Nr. de solicitări sosite din partea 

cadrelor didactice: 

2 ACTIVITĂŢI DE ORIENTARE A CARIEREI  

2.a  Consilieri individuale.  

Tematici: Examinare, informare, consiliere individuală 

privind cariera 

Nr. de consilieri individuale: 

Nr. beneficiari: 

- nivel preşcolar (U/R): 

-nivel primar (U/R): 

- nivel gimnazial(U/R): 

- nivel liceal(U/R):2 

2.b Consiliere la orele de dirigenţie sau la alte 

ore/activităţi. 

Tematici abordate :  

- Cum îmi aleg profesia 

- Ce profil îmi aleg? 

- OSP- chestionare CJRAE-Suceava 

Nr. de ore de dirigenţie sau alte 

ore/activităţi la care ai participat: 

Nr. de beneficiari: 

- nivel preşcolar (U/R): 

-nivel primar (U/R): 

- nivel gimnazial(U/R): 2 

- nivel liceal(U/R): 1 

2.c Consilieri de grup (la cabinet). Tematici: Nr. total consilieri de grup: 

Nr. de beneficiari: 

- nivel preşcolar (U/R):  

-nivel primar (U/R): 

- nivel gimnazial (U/R): 

- nivel liceal( urban/rural): 

3 PROGRAME INTERNE (in unitatea de inv) DE PREVENŢIE / INTERVENŢIE  

 

 Tema/Activitati : 

- Prevenţia fenomenului de bulliyng 

Beneficiari (nr. şi nivel clasă): 

Elevii claselor a X-a si a XI-a 

4 MATERIALE REALIZATE (chestionare, fişe de lucru, etc.): 

- Prezentare ppt 
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- Proiect medierea conflictelor la nivel de grup, chestionare și fișe de lucru 

5 COLABORARI/ PARTENERIATE 

 

 CU CJRAE/CJAP 

Activităţi: 

Natura colaborării: 

 

   PARTENERIATE CU ALTE INSTITUŢII  

Instituţii: Salvați copiii filiala Suceava 

Natura colaborării: 

Implementarea proiectului  

“Și noi avem drepturi” 

„Fiecare copil conteaza” 

6 STUDII / CERCETĂRI  

 

 Tema: 

Grup ţintă 

 

7 ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE 

 

 (Cursuri, seminarii, publicatii, simpozioane, etc.)  

- Participarea la Conferinţa Judeţeană de 

Metodică Suceava 

 

 

,,Creativitate didactică în 

domeniul educţiei pentru 

drepturile omului’’ 

8  ALTE ACTIVITĂŢI: 

 

 -  pliante informative impartite in scoala 

- discutii cu profesori ; parinti ; copii pentru 

informarea si colaborarea cu consilierul 

psihopedagogic 

- impartirea si strangerea  chestionarelor pentru 

realizarea analizei SWOT 

- participarea la intalniri in cadrul CJRAE 

Suceava   

- discutii cu profesorii informarea şi semnarea 

acordului de  colaborare cu consilierul 

psihopedagogic 

- participarea la activitatea cercului pedagogic al 

consilierilor scolari, Falticeni. 

- promovarea cabinetului psihopedagogic in 

scoala 

- participarea la consiliul profesoral 

- discutii cu parintiiâ, copii pentru informarea si 

colaborarea cu consilierul psihopedagogic 

- evaluare psihosomatica la Liceul Teoretic Ion 

luca Vatra Dornei 

- participarea la diverse activitati din programul 

Scoala altfel 

 

 

 

Proiecte și programe desfășurate:  

 

a) Educația rutieră - activităţile derulate au fost multiple, fiind organizată și o Săptămâna  

Educației Rutiere în școala noastră. Între obiectivele principale urmărite s-au aflat și însuşirea 

noţiunilor elementare referitoare la indicatoarele rutiere şi conştientizarea de către elevi,  a 
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importanţei respectării semnificaţiei acestora. În urma desfăşurării activităţilor cu specific de 

educaţie rutieră integrate în campanii locale de prevenire a  accidentelor rutiere, la clasele de 

mecanici auto de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor s-au desfășurat  activităţi organizate și 

coordonate de prof. Ciupercovici Dan cu teme cum ar fi: 

- Orașul, comuna, satul; 

- Categorii de pietoni; 

- Reguli de circulație asociate diferitelor semne de circulație; 

-         Tipuri de indicatoare (indicatoarele de avertizare, de reglementare şi de orientare şi 

informare) etc. 

Un alt proiect important desfășurat a fost Permisul de conducere- responsabilități ( prof. 

coordonator Găină Petronela ), a avut ca scop cunoașterea regulilor de circulație pe care atât 

pietonii cât și conducatorii auto trebuie să le respecte în calitate de participanți la trafic. 

- Derurarea permanentă în şcoală a campaniilor de prevenire şi educare a elevilor şi părinţilor pe 

temele: traficul de persoane, consumul de droguri sau alcool, abandonul şcolar, violenta, 

siguranţa rutieră, alimentaţia corectă, educaţia pentru sănătate etc. La toate aceste activităţi au 

fost prezentate subiecte de mare actualitate precum: impactul şi consecinţele consumului de 

droguri în viaţa socio-profesională; filme despre traficul de persoane; dezbateri pe această temă; 

importanţa unei alimentaţii sănătoase şi a consumului zilnic de apă pentru menţinerea sănătăţii 

organismului; rolul drumeţiilor în natură şi al practicării diverselor sporturi în aer liber pentru 

dezvoltarea armonioasă a organismului şi psihicului indivizilor.  

 

Apărarea şi protecţia civilă 

 

 

Nr.cr
t 

Titlul 
programului/
proiectului/ca
mpaniei 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 
implementar
e 

Nr.de 
beneficii 

Partener
i 

1. Reguli şi 

măsuri de 

protecţie civilă 

pentru dezastre 

naturale 

Proiectul are ca 

obiectiv cooperarea şi 

dezvoltarea spiritului 

de echipă, dezvoltarea 

compenţelor şi 

tehnicilor specifice 

pentru supraveţuirea în 

caz de calamitate 

L.T.Dorna 

Candrenilor, 

prof. 

Ciupercovici 

Dan 

Sept. 2017-

mai 2018 

125 elevi 

gimnaziu, 

80 elevi 

liceu 

ISU 

Suceava 

2. Acordarea 

primului ajutor 

şi intervenţia 

SMURD-ului 

în situaţii de 

urgenţă 

Educarea pentru 

acordarea primului 

ajutor şi solicitarea 

rapidă a ajutorului 

SMURD-ului în situaţii 

de urgenţă 

L.T.Dorna 

Candrenilor, 

prof. 

Ciupercovici 

Dan 

Ian.- Mai 

2018 

90 elevi 

gimnaziu, 

75 elevi 

liceu 

SMURD 

Vatra 

Dornei 

 

Voluntariat, sănătate şi igienă, protecția consumatorului 

 

În anul şcolar 2017-2018, în cadrul Comisiei de educaţie sanitară a Liceului Tehnologic 

Dorna Candrenilor,  comisie coordonată de prof. Paicu Maria, au fost desfăşurate următoarele 

activităţi: 
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• Triajul semestrial al elevilor şi preşcolarilor de către medicul şcolar şi personalul mediu 

sanitar 

• Reorganizarea  grupelor sanitare la fiecare clasă, pentru  realizarea  controlului igienic al 

elevilor. 

• Realizarea instructajului de protecţia muncii, PSI şi circulaţie rutieră a elevilor. 

• Observarea stării de sănătate a elevilor şi a frecvenţei la toate orele de curs. 

• Vaccinarea elevilor de către medicul şcolar. 

• Menţinerea curăţeniei în şcoală, grupuri sanitare, cantină, internat şi curtea şcolii. 

• Organizarea riguroasă a vieţii elevilor în internat. Asigurarea confortului necesar pentru 

studiu şi petrecerea timpului liber. 

•  Concurs ,, Cea mai curată cameră de internat”. 

• Dotarea truselor sanitare cu materiale de strictă necesitate. 

• Pregătirea echipajelor de elevi de gimnaziu şi de liceu în vederea participării la concursul 

,, Sanitarii pricepuţi”. 

• Demonstraţii de acordare a primului ajutor în diverse situaţii, realizate de echipajele de 

,,Sanitari pricepuţi” în cadrul săptămânii Şcoala altfel. 

• Realizarea controlului medical obligatoriu al personalului din unitatea şcolară.  

• Drumeţii în natură şi ecologizarea zonelor împădurite din comuna Dorna Candrenilor cu 

elevii, în parteneriat cu Primăria şi Ocolul Silvic Dorna Candrenilor. 

• Participarea la proiectul de ecologizare ,,Letʾs do it”. 

• Concursuri sportive (volei, fotbal) în aer liber pentru dezvoltarea armonioasă a 

organismului şi psihicului indivizilor. 

• Asigurarea dezvoltării armonioase a organismului elevilor prin impunerea unei poziţii 

corecte în bancă şi acordarea unei atenţii deosebite orelor de educaţie fizică şi 

activităţilor cultural – sportive. 

• Asigurarea unui meniu consistent şi pregătirea igienică a hranei la cantina şcolii în 

vederea protectiei consumatorilor. 

• Prezentarea la elevele din clasele V-VI a produselor de igienă personală şi a modului de 

utilizare al acestora pentru o viaţă sănătoasă, de către reprezentanţi ai firmei Allways. 

• Reprezentanţi ai asociaţiei ,,Salvaţi copiii” i-au informat în cadrul unei dezbateri, pe 

elevii de liceu şi şcoală profesională, despre modalităţile de menţinere a sănătăţii 

reproducerii, contracepţie şi modificările fiziologice şi psiho-emoţionale ale 

adolescenţei. 

• În orele de consiliere şi orientare a elevilor  şi părinţilor au avut  loc expuneri, , întâlniri 

cu medici, cu psihologul şcolii, mese rotunde, studii de caz, prezentare de referate şi 

power-point, dezbateri  pe teme de educaţie sanitară , igienă şi ecologie, protecţia 

consumatorului, cum sunt:               

               - alimentaţia raţională a tinerilor; 

    - ce înseamnă alimentaţie sănătoasă; 

    - ştii ce mănânci? 

               - igiena individuală şi colectivă; 

               - pevenirea consumului de droguri; 

    - boli digestive, circulatorii, respiratorii ( cauze, simptomatologie, prevenire); 

               - regimul zilnic al elevului; 



48 

 

               - bolile sezonului rece şi prevenirea lor; 

               - bolile cu transmitere sexuală şi prevenirea lor; 

    - metode contraceptive; 

               - prevenirea tulburărilor de pubertate; 

               - poluarea mediului şi efectele ei asupra sănătăţii umane; protecţia mediului. 

 

• Psihologul şcolar a consiliat elevii cu deviaţii de comportament pe tot parcursul anului 

şcolar. 

 

Diseminarea activităților desfășurate în școală se face prin mai multe moduri însă o 

modalitate foarte populară pentru părinți, elevi, partneri ai școlii, fosti elevi, colaboratori etc. 

este pagina de facebook a școlii : 

https://www.facebook.com/liceultehnologic.dornacandrenilor?fb_dtsg_ag=AdynKAJftWTsH36

eOyVzObVHm9FDRuuSqbHNO62HGevisQ%3AAdxNyFZsqNsekpuQWEYiw-

wKRDKAILxwJF6IFbtH9fREPg ,  gestionată de prof. director adjunct Pavel Felicia.  

De asemenea  articolele publicate în presa locală sau reviste, blogul Educația FnonF, 

expozițiile pe holurile şcolii sau în clase, fotografiile și alte materiale grafice care sunt afișate în 

școală, pe site-ul școlii, ne ilustrează activitatea educativă deosebit de bogată și variată. 

 

Consiliul Şcolar al Elevilor a fost constituit repectând metodologia aflată în vigoare şi 

îşi desfăşoară activitatea la nivelul şcolii, contribuind la educaţia prin metoda peer to peer a 

tinerilor. Elevii școlii sunt implicați în activități derulate de Consilui Elevilor precum: 

descoperirea talentului și valorificarea lui cu prilejul serbarilor școlare; derularea de activități 

educative pe teme de actualitate pentru adolescenți; promovarea lecturii prin activități sugestiv 

intitulate O carte pentru fiecare. De asemenea preşedintele consiliului a participat, alături de 

prof. Macovei Florica-coordonator al consililui școlii, la alegerile organizate la nivel judetean. În 

general elevii din consiliul sunt orientaţi către proiectele care vizează antreprenoriatul, stilul de 

viaţă sănătos, protecţia mediului deoarece trăim într-o zonă în care potenţialul turistic este o 

resursă importantă pentru economia locală. Consiliul elevilor are un reprezentant în Consilui de 

Administrație al școlii făcînd auzită vocea tinerilor. 

 

Consiliul reprezentativ al părinților de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, 

coordonat de prof. Ungurean Alina, a urmărit în anul școlar 2017-2018 să-și intensifice sprijinul 

acordat conducerii școlii în activitatea de instruire și educare a elevilor. 

 Relația Consiliului reprezentativ al părinților cu conducerea școlii a fost foarte bună. De 

asemenea,apreciem și activitatea Comitetelor de părinți pe clasă. Trebuie să subliniem faptul că 

părinții elevilor școlii noastre participă regulat și activ la aceste întâlniri. Au fost organizate 

ședințe cu părinții la nivel de clasă și de unitate,conform planificărilor, consultații pe probleme 

specifice (evaluări/examene naționale ,concursuri,admiteri),precum și lectorate pentru părinți pe 

teme de interes și de actualitate 

Aceste teme au avut  impact  asupra părinților,înțelegând că implicarea lor  în activitățile 

organizate de școală au un ecou pozitiv în formarea personalității copilului și ca urmare și 

copilul va dori să-și răsplătească părinții printr-un comportament adecvat. 

 Reprezentantul părinților în Consiliul de administrație a fost prezent  la toate întâlnirile 

și s-a implicat efectiv în rezolvarea problemelor școlii. 

În anul școlar 2017-2018, Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar și când a 

fost necesară consultarea părinților pentru soluționarea unor probleme de interes general. Acesta 

s-a întrunit în vederea discutării și a organizării diferitelor aspecte de ordin intern,încercând 

rezolvarea problemelor legate de desfășurarea procesului instructiv-educativ. 

https://www.facebook.com/liceultehnologic.dornacandrenilor?fb_dtsg_ag=AdynKAJftWTsH36eOyVzObVHm9FDRuuSqbHNO62HGevisQ%3AAdxNyFZsqNsekpuQWEYiw-wKRDKAILxwJF6IFbtH9fREPg%20
https://www.facebook.com/liceultehnologic.dornacandrenilor?fb_dtsg_ag=AdynKAJftWTsH36eOyVzObVHm9FDRuuSqbHNO62HGevisQ%3AAdxNyFZsqNsekpuQWEYiw-wKRDKAILxwJF6IFbtH9fREPg%20
https://www.facebook.com/liceultehnologic.dornacandrenilor?fb_dtsg_ag=AdynKAJftWTsH36eOyVzObVHm9FDRuuSqbHNO62HGevisQ%3AAdxNyFZsqNsekpuQWEYiw-wKRDKAILxwJF6IFbtH9fREPg%20
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Pentru obținerea unor rezultate deosebite la activități s-a menținut o relație permanentă 

între părinți și cadre didactice. S-a realizat o comunicare foarte bună cu toate cadrele didactice 

din școală împreună cu care au fost organizate activități extracurriculare. În calendarul anual al 

activității școlare și extrașcolare, desfășurate la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, s-au 

regăsit o gamă foarte variată de activități, toate acestea fiind realizate conform programului.                      

Conducerea unității de învățământ a asigurat popularizarea acestor activități  pentru 

crearea unui impact pozitiv,atât în unitatea de învățământ cât și în comunitate. 

S-au definitivat demersurile pentru constituirea Asociației de părinți a 

LiceuluiTehnologic Dorna Candrenilor numită Zâmbet Pur, președinte fiind d-na Negru Viorica 

Mihaela, vicepreședinte d-na Iurea Mihaela și membrii fondatori  d-nele Ivan Manuela,  Lupașcu 

Cristina, Ursuț Ana. 

Consiliul reprezentativ al părinților s-a implicat activ în desfășurarea activităților la 

nivelul școlii, obiectivele propuse fiind atinse cu succes.   

Pe parcursul anului școlar 2017-2018 la Liceul Tehnologic din Dorna Candrenilor s-au 

organizat o serie de activităţi educative de informare, consiliere şi prevenţie a violenței.  

Scopul acestor proiecte a fost asigurarea accesului  tuturor categoriilor interesate (elevi, 

părinţi, cadre didactice) la informaţii pertinente, reale si corecte cu privire la acest fenomen. S-a 

urmărit îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe al tinerilor cu privire la acest domeniu, fapt ce va 

contribui la reducerea factorilor de risc care pot determina debutul fenomenului. În acelaşi timp, 

se urmăreşte implicarea celorlalţi factori cu rol determinant în educarea tinerilor – părinţii şi 

cadrele didactice din şcoală - astfel încât printr-o intervenţie concertată să se asigure un climat 

care să determine, pe termen lung, diminuarea procentului de elevi înclinati spre violență. 

 De asemenea, s-a urmărit motivarea elevilor pentru implicarea  lor în proiecte concrete 

de prevenire a violenței şi oferirea posibilităţii de a-şi valorifica în mod constructiv timpul liber.  

Monitorizarea fenomenului de violență se face cu regularitate de către profesorul 

responsabil cu acest domeniu-Macovei Florica. Pe 30 ianuarie, cu prilejul Zilei Internaţională a 

Nonviolenţei în Şcoli, elevii Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor (prof.coordonatori Nedelcu 

Cristina şi prof. Macovei Florica), au colaborat în cadrul unei activităţi ce sublinia 

exmatricularea nonviolenţei din viaţa şcolară şi nu numai.Scopul acestei zile este promovarea 

ideii de educare a copiilor în armonie, solidaritate şi respect. În acest sens, elevii  au lucrat pe 

baza metodei inteligenţelor multiple, promovând valori precum solidaritatea, iubirea, respectul, 

egalitatea, armonia, toleranţa etc.  De asemenea, s-a urmărit motivarea elevilor pentru implicarea  

lor în proiecte concrete de prevenire a violenței şi oferirea posibilităţii de a-şi valorifica în mod 

constructiv timpul liber.  

   

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei: 

 

PUNCTE TARI: 

- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 

- Existenţa unei procedure şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine 

în incinta unităţii; 

- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 

- Implicarea consilierului educativ. 

-  

PUNCTE SLABE: 

- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei. 

- Lipsa plangerilor înregistrate 

 

AMENINŢĂRI: 

- Situaţia economico-socială precară; 

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 
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- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 

 

OPORTUNITĂŢI: 

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: 

Poliţia de proximitate, Asistenţa social. 

 

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE : 

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.F.; 

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog 

 

 

 

 

În concluzie, la nivelul unităţii noastre de învăţământ, activitatea educativă este variată și 

bogată contribuind la dezvoltarea armonioasă a tinerilor. Diriginţii au dat dovadă de o bună 

cunoaştere a elevilor reusind să se apropie de ei, să le înţeleagă problemele cu care se confruntă, 

să le intuiască planurile de viitor, să scoată la iveală individualitatea celor educaţi. Se constată o 

colaborare bună cu părinţii, care sunt mereu încurajaţi să se implice activ în educarea propriilor 

copii participând frecvent la acţiunile educative organizate de şcoală. 
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Nr. 

crt. 

Denumire concurs/  Denumirea 

concursului/festivalului conform CAEN 

Nume elev Clasa Premiul 

1. Expozitie-Festival National Primavara in satul 

romanesc, Domeniul II/21 

Spinu Marinela  VIII 

 

I 

2. Festivalul-Expozitie nationala Vis de iarna; 

Domeniul B/4 

Nedelea Karina 

 

VI I 

3. Festivalul de Folclor si mestesuguri artistice 

traditionale Hori si joc in Maramures; Domeniul 

B 64 

Spinu Marinela  

 

VIII I 

4. Concurs national de ecologie si protectia 

mediului Un copil sanatos, intr-un mediu curat, 

Domeniul VIII/118 

Candrea 

Debora 

 

VIII I 

5. Concurs national de ecologie si protectia 

mediului Un copil sanatos, intr-un mediu curat, 

Domeniul VIII/118 

Candrea 

Leontina 

 

VI II 

6. Festival National de Folclor si mestesuguri 

traditionale Pe fir de balada; Domeniul B/55 

Ursut 

Alexandru  

 

X I 

7. Festival International de Folclor pentru Copii si 

Tineret Catalina;Domeniul B/54 

Nacu Mihaela                      

 

VI I 

8. Expozitie-Festival National Primavara in satul 

romanesc, Domeniul II/21 

Lupescu Ionela 

 

X I 

9. Festivalul-Expozitie nationala Vis de iarna; 

Domeniul B/4 

Spinu Marinela 

 

VIII I 

10. Festivalul-Expozitie nationala Vis de iarna; 

Domeniul B/4 

Spinu Marinela 

 

VIII I 

11. Festivalul de Folclor si mestesuguri artistice 

traditionale Hori si joc in Maramures; Domeniul 

B 64 

Ivan ionela 

 

VIII I 

12 Concurs national de ecologie si protectia Candrea VIII I 
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mediului Un copil sanatos, intr-un mediu curat, 

Domeniul VIII/118. 

Debora 

 

13. Concurs national de ecologie si protectia 

mediului Un copil sanatos, intr-un mediu curat, 

Domeniul VIII/118 

Dumitras 

Georgiana 

 

VIII 

 

I 

 

14. Concurs national de ecologie si protectia 

mediului Un copil sanatos, intr-un mediu curat, 

Domeniul VIII/118 Dumitras Georgiana  

Dumitras 

Georgiana  

 

VIII I 

15. Festival National de Folclor si mestesuguri 

traditionale Pe fir de balada; Domeniul B/55 

Nacu Mihaela VI I 

16. Festival National de Folclor si mestesuguri 

traditionale Pe fir de balada; Domeniul B/55 

Rusu Marcela  

 

X I 

17. Festival International de Folclor pentru Copii si 

Tineret Catalina;Domeniul B/54 

  Pauliuc Ana 

Maria     

 

X I 

18. Festival International de Folclor pentru Copii si 

Tineret Catalina;Domeniul B/54 

 

Nacu Mihaela VI I 

19. Concurs International Ia Si Green Bag 

 

Ivan Ionela VIII III 

20. Concurs International Ia Si Green Bag Ivan Ionela, 

Hornea Simina, 

Dumitras 

Georgiana, 

Candrea 

Debora 

VIII I 

21. Concurs International Ia Si Green Bag Ivan Andreea IX I 

22. Concurs International Ia Si Green Bag Florea Paula  VII II 

23. Concurs International Ia Si Green Bag Dumitras 

Georgiana 

VIII II 
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Cercul Protecția mediului/ Arta populară, Prof. coordonator Nedelea Mirela 

 

Cercul Taraf si orchestra populară,  Prof. coordonator Lostun Costel 

Nr. 

crt. 

Denumire concurs Nume elev Clasa Premiul 

1. Festival National de Folclor si 

mestesuguri traditionale Pe fir de 

balada; Domeniul B/55 

 

Rusu Marcela 

 

X III 

2. Festival National de Folclor si 

mestesuguri traditionale Pe fir de 

balada; Domeniul B/5 

 

Ansamblul De 

cantece si 

dansuri Plai 

Bucovinean  

 

 II 

3. Festival National de Folclor si 

mestesuguri traditionale Pe fir de 

balada; Domeniul B/5 

 

Taraful Plai 

Bucovinean 

 

 I 

4. Festival National de Folclor si 

mestesuguri traditionale Pe fir de 

balada; Domeniul B/5 

 

Rusu Roxana 

 

XI M 

5. Festival National de Folclor si 

mestesuguri traditionale Pe fir de 

balada; Domeniul B/5 

 

Ansamblul de 

cantece si 

dansuri Plai 

Bucovinean  

 

 trofeul 

festivalului 

 

6. Festivalul National Dorna Plai de Joc 

si Cantec;B/57 

 

Spinu Andreea               

 

XII I 

7. Festivalul National Dorna Plai de Joc 

si Cantec;B/57 

 

        Doroftiese 

Sebastian     

 

VII I 

8. Festivalul National Dorna Plai de Joc 

si Cantec;B/57 

Tolos Marius XI III 
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9. Festivalul National Dorna Plai de Joc 

si Cantec;B/57 

 

Ansamlul de 

Cantece si 

Dansuri Plai 

Bucovinean 

 

 Trofeu 

autenticitate 

10. Festivalul National Dorna Plai de Joc 

si Cantec;B/57 

 

Taraf Plai 

Bucovinean 

 

 I 

11. Festival National de Folclor si 

mestesuguri traditionale Pe fir de 

balada; Domeniul B/5 

 

Formatia de 

dansuri 

populare Plai 

Bucovinean 

 

 II 

12. Festivalul National Dorna Plai de Joc 

si Cantec;B/57 

 

Duet Muha 

Valentin 

Agafitei Iulian 

IX, VIII II 

13. Festivalul National Dorna Plai de Joc 

si Cantec;B/57 

 

Mitrofan 

Ancuta 

XI II 

14. Festival National de Folclor si 

mestesuguri traditionale Pe fir de 

balada; Domeniul B/5 

 

Duet Muha 

Valentin 

Agafitei Iulian 

IX, VIII II 
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RAPORT ANALIZĂ ACTIVITATE FINANCIAR CONTABILĂ 

 

Privind activitatea financiar-contabilă din anul financiar 2017, în perioada 01.01.2017 - 

31.12.2017, la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, s-au derulat fonduri de la bugetul de stat, 

bugetul local, fonduri din autofinanţare, fonduri din subvenții de la stat.  

În această perioadă, din fondurile primite de la bugetul de stat prin Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Suceava, în valoare de 172.664 lei, s-au făcut plăţi pe categorii de cheltuieli astfel: 

✓ cheltuieli de personal, reprezentând drepturi salariale acordate personalului care a 

participat la bacalaureat, sesiunea iulie și august 2017, în cuantum de 12.139 lei, din 

care: 9.687 lei drepturi salariale brute, 272 lei îndemnizații de delegare (diurna) şi 2.180 

lei contribuţiile angajatorului aferente cheltuielilor cu salariile; 

✓ cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare de 1.755 lei, din care: cheltuieli de deplasare a 

cadrelor didactice care au participat la bacalaureat, sesiunea iulie și august 2017 

(transportul) în valoare de 1.755 lei; 

✓ cheltuieli cu naveta elevilor, în baza cererilor aprobate, în această perioadă s-au făcut 

plăți în cuantum de 8.716 lei; 

✓ cheltuieli cu sprijinul acordat prin programul ,,Bani de liceu” și bursa profesională, în 

baza cererilor aprobate, în această perioadă s-au făcut plăți în cuantum de 150.054 lei. 

De la bugetul local, în anul financiar 2017, s-au făcut plăţi în cuantum de 3.441.318 lei, 

pe următoarele categorii de cheltuieli: 

✓ cheltuieli de personal – 2.805.618 lei, fonduri de la bugetul de stat derulate prin bugetul 

local, reprezentând cotă parte de TVA destinată cheltuielilor de personal din învăţământ, 

ca parte a finanţării de bază. Din aceste fonduri s-au efectuat cheltuieli cu salariile 

curente ale personalului, în cuantun de 2.288.041 lei și contribuțiile angajatorului, în 

cuantun de 517.577 lei; 

✓ cheltuieli cu bunuri şi servicii – 561.500 lei, din care: 247.000 lei reprezentând fonduri 

de la bugetul de stat derulate prin bugetul local, reprezentând cotă parte de TVA 

destinată cheltuielilor materiale, ca parte a finanţării de bază și 314.500 lei reprezentând 

finanţarea Consiliului local, ca parte a finanţării complementare. Cu această destinație 

s-au făcut plăţi pentru:  

o întreținerea curentă, reprezentând cheltuieli cu: bunuri şi servicii pentru 

întreţinere şi funcţionare (furnituri de birou (cataloage; registre tipizate; hârtie 

Xerox; hârtie scris; toner Xerox; cartuşe pentru imprimante; dosare ş.a.); 

materiale de curăţenie; cheltuieli cu încălzitul (lemn de foc) şi iluminatul; servicii 
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de furnizare a apei; canalizare şi salubrizare; servicii telefonice, telecomunicaţii, 

internet; servicii informatice și alte servicii; examenului medical psihologic 

obligatoriu; deratizare, dezinsecție; asigurări și alte servicii pentru mijloace de 

transport din dotarea școlii ș.a.);  

o reparaţii curente (lucrări de igienizare, reparații la centrala termică ş.a.) 

o obiecte de inventar, din care: dotări cantină și internat, dotări grădiniță, dotări 

corp A liceu, dotări Școala Poiana Negrii; 

o cheltuieli de transport (naveta personalului didactic); 

o cheltuieli de deplasare a personalului în interes de serviciu; 

o alte cheltuieli cu bunuri și servicii, taxe, pregătire profesională, ș.a. 

✓ cheltuieli cu bursele şcolare – 35.000 lei, pe baza dosarelor întocmite şi aprobate în 

concordanţă cu prevederile legale în acest sens; 

✓ cheltuieli de capital, în valoare totală de 39.200 lei, ca parte a finanţării complementare, 

reprezentând cheltuieli cu achiziţionarea: unui copiator KONICA MINOLTA și dotări 

cantină cu: mașină de gătit electrică, masă - dulap inox, mașină de tăiat legume, dulapuri 

inox cu uși glisante şi hotă de perete cu motor. 

Din activitatea de autofinanţare, unitatea școlară a avut la dispoziţie suma de 166.662,57 

lei, formată din: soldul contului de disponibil din autofinanţare la începutul anului financiar 

2016 în valoare de 55.491,30 lei, şi venituri, încasate în această perioadă, în valoare totală de 

111.171,27 lei, pe categorii de venituri: venituri internat și cantină, în valoare de 48.054 lei, 

venituri de la ferma didactică din activitatea curentă, în valoare de 7.827,32 lei, venituri de la 

școala de șoferi și venituri pentru derularea proiectului PARRAINAGE, în valoare de 19.846,17 

lei, subvenții pentru teren și animale, în valoare de 35.443,78 lei. În perioada de raportare s-au 

făcut cheltuieli în valoare totală de 82.280,13 lei, din care: 43.412,97 lei cheltuieli internat și 

cantină elevi (41.384,36 lei plăți la alimente și 2.028,61 lei plăți pentru materiale și servicii 

(materiale de curățenie, încărcat butelie, spălat lenjerii ș.a.); 38.867,16 lei cheltuieli cu bunuri și 

servicii pentru ferma didactică, școala de șoferi și cheltuieli pentru derularea proiectului 

PARRAINAGE. La data de 31.12.2016, soldul contului de disponibil din autofinanțare era în 

valoare de 84.382,44 lei, din care: 3.358 lei din venituri regie cantină (1330 lei aferentă an 

financiar 2015 și 2.028 lei aferentă an financiar 2016) și 81.024,44 lei din venituri de la ferma 

didactică. 

 

Director, 

Prof. Valentina Pîrvu 


