
LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR

Nr. 3983 din 07.10.2021

RAPORT

privind starea şi calitatea învăţământului 
preuniversitar din Dorna Candrenilor 

în anul şcolar 2020 - 2021

Discutat si analizat în Consiliul Profesoral din data 07.10.2021 

Aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 07.10.2021

1



CUPRINS

I. INTRODUCERE
II. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

2.1. Date de identificare a şcolii

2.2. Organigrama Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor
2.3. Structuri instituţionale şi manageriale
2.4. Structuri administrative şi didactice
2.5. Niveluri de învăţământ

2.5.1. Efectivele de elevi pe nivele la începutul anului şcolar 2020 -  2021

2.5.2. Efectivele de elevi la finalul anului şcolar 2020 -  2021

2.5.3. Date statistice referitoare la elevi

2.6. Resurse umane
2.6.1. Personalul didactic de conducere

2.6.2. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat

2.6.3. Personal didactic auxiliar

2.6.4. Personal nedidactic

2.7. Baza materială
2.7.1. Spaţiile şcolare, auxiliare şi administrative

2.7.2. Dotări

III. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

Politici şi strategii manageriale
3.1. Managementul procesului de predare -învăţare -  evaluare

3.1.1. Oferta curriculară

3.1.2. Rezultatele învăţării

3.1.2.1. Situaţia la învăţătură şi promovabilitatea

3.1.2.2. Frecvenţa

3.1.2.3. Analiza rezultatelor la examenele naţionale

3.2. Managementul carierei, perfecţionare continuă, training şi autodezvoltare

3.3. Managementul educaţiei nonformale. Activităţi extraşcolare
3.4. Strategii educaţionale. Dezvoltare, coordonare şi colaborare prin parteneriate

2



I. INTRODUCERE
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor este situat în comuna Dorna Candrenilor, la 8 km de municipiul 

Vatra Dornei, oferind instruire tinerilor din localitate şi zonele limitrofe.

Şcoala a fost înfiinţată în anul 1852, sub denumirea de Şcoala Trivialae. În 1940 se construieşte localul 

actual al şcolii, transformată în iunie 1990 în Grup Şcolar Agricol iar în septembrie 2012 in Liceu Tehnologic.

Şcoala noastră oferă educaţie şi formare profesională pentru toate nivelurile de învăţământ, de la 

învăţământul preşcolar până la învăţământul liceal şi profesional.

Domeniile pentru care şcoala noastră asigură certificarea calificării profesionale sunt: agricultură, industrie 

alimentară, servicii şi mecanică, prin liceu tehnologic cursuri de zi şi şcoală profesională cu durata de 3 ani.

Raportul prezintă acţiunile derulate în cadrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor aşa cum s-au 

dezvoltat din obiectivele Planului managerial pentru anul şcolar 2020 -  2021, din Planul operaţional pentru anul 

şcolar 2020-2021 şi din obiectivele strategice cuprinse în Planul de Acţiune al Şcolii, valabil pentru perioada 2020 -  

2025. Documentul a fost întocmit pe baza rapoartelor întocmite de responsabilii comisiilor permanente şi a 

comisiilor de lucru temporare, precum şi pe baza datelor statistice furnizate de serviciul Secretariat şi Contabilitate. 

Concluziile obţinute constituie premisa optimizării viitorului Plan de Acţiune al Şcolii, aferent perioadei 2021-2025.

În anul şcolar 2020 - 2021 cursurile şcolii noastre au fost urmate de un număr total de 597 elevi, din care 

58 în învăţământul preşcolar normal, 34 în învăţământul preşcolar prelungit , 151 elevi în învăţământul primar, 98 

elevi în învăţământul gimnazial, 176 elevi în învăţământul liceal şi 80 elevi în învăţământul profesional. În anul 

şcolar 2020-2021, liceul a funcţionat cu un număr de 29 de clase, dintre care 4 grupe de grădiniţă ( 3 grupe cu 

program normal şi 1 grupă cu program prelungit), 9 clase de învăţământ primar (1 clasă simultan la Poiana Negri), 5 

clase de gimnaziu, 7 de clase de liceu şi 4 clase de învăţământ profesional.

Elevii au fost coordonaţi de un colectiv format din 47 cadre didactice (35 titulari, 12 suplinitori calificaţi), 

7 personal didactic auxiliar şi 13 personal nedidactic. Cabinetul psiho-pedagogic al şcolii s-a dovedit un sprijin real 

pentru activitatea de consiliere a profesorilor diriginţi, a elevilor şi părinţilor acestora.

Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor 

instituţiei şcolare, un climat stimulativ, ofertant de satisfacţii şi de stabilirea unor relaţii deschise, colegiale între 

cadrele didactice, de respect şi sprijin reciproc.

Raportul este elaborat în acord cu misiunea şi viziunea şcolii, cu cerinţele legislaţiei privind asigurarea 

calităţii în educaţie, cu recomandările Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe tot 

parcursul vieţii şi are ca deziderat atingerea idealului educaţional.
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MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE
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, organizatii 

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.

VIZIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor promovează cultura unei şcoli adaptabile evoluţiei economice şi 

sociale regionale, naţionale şi europene, fiind create premisele educaţiei de calitate.

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor este o şcoală deschisă, primitoare şi prietenoasă, care asigură 

educaţie formală şi informală, care este preocupată de promovarea valorilor naţionale şi europene dar şi de 

conservarea tradiţiilor locale, care este un punct de referinţă pe harta comunei Dorna Candrenilor şi a zonei de 

munte a judeţului Suceava.

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor oferă educaţie şi instruire la un înalt standard de calitate, vizand 

dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor, contribuind la procesul de dezvoltare durabilă a spaţiului 

rural montan.

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor reprezintă un mediu democratic şi creativ de dezvoltare pentru toţi şi 

pentru fiecare; se bazează pe angajare şi performanţă, dialog dechis şi permanent cu partenerii educaţionali şi 

sociali.

Urmărim armonizarea intereselor comune ale elevilor, profesorilor, părinţilor, comunităţii locale spre 

finalităţile propuse prin standardele educaţionale şi profesionale specifice fiecărei calificări profesionale pentru care 

se realizează formarea iniţială.

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 valoroase 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 membri 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.
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II. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

2.1. DATE DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII ŞCOLARE

Denumirea unităţii de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR
Unitate de învăţământ: DIN SISTEMUL DE STAT
Judeţ/Localitate: SUCEAVA/DORNA CANDRENILOR
Adresa: Str. Principală nr. 88; telefon: 0230575171; fax: 0230575171;

email: gsa_dornacandreni@yahoo.com

Localizare pe harta comunei Dorna Candrenilor:
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2.2 ORGANIGRAMA LICEULUI TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR

Nr. 3 325  din 10. IX.2021 M IN IS T E R U L  E D U C A Ţ IE I L IC E U L  T E H N O L O G IC  D O R N A  C A N D R E N ILO R  OR GAN IG R AM A
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2.3. STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE
1. DIRECTOR : Prof. Pîrvu Valentina
2. DIRECTOR ADJunct : Prof. Pavel Felicia
3. COORDONATOR PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI 
EXTRAŞCOLARE: Prof. Nedelcu Cristina
4. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:

Prof. Pîrvu Valentina -  director - preşedinte
Prof. Pavel Felicia - director adjunct - membru
Prof. Candrea Bozga Gabriela - membru
Prof. Popescu Broştescu Gina - membru
Reprezentant MADR - Haralampie Duţu
Reprezentant MADR -  Mircia Straton
Reprezentant Consiliul Local - Candrea Nadia Alina
Reprezentant Primar -  Ianoş Paraschiva
Reprezentant operator economic -  Donisă Lăcrămioara
Reprezentant operator economic -  Chelsoi Rodica
Reprezentant Consiliul Reprezentativ al Părinţilor - Negru Mihaela
Reprezentant elevi -  Spînu Marinela
Lider sindicat -  Nastase Loredana
Secretar prof. Piticariu Simona Nicoleta

COMISII - AN ŞCOLAR 2020 - 2021 
COMISII PERMANENTE

1. COMISIA PENTRU CURRICULUM  
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina - director
Membri: prof. Pavel Felicia - dir.adj., prof. pt înv. preşcolar Velniciuc Maria, prof. pt înv. primar Puşcaşu 
Manuela, prof. Piticariu Simona, prof. Obadă Ingeborg, prof. Ruscan Silvia, prof. Dolineanu Alina, prof. 
Magherca Cristian, prof. ing. Pavel Dănuţ, prof. ing. Găină Petronela

2. COMISIA PENRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina - director 
Coordonator : prof. ing. Pavel Dănuţ 
Secretar: prof. Popescu Broştescu Gina
Membri prof.: Puşcaşu Manuela, Cojocaru Daniela, Nastase Loredana - lider sindicat, Iuga Cornelia - 
reprezentantul părinţilor, Boca Patricia - elev clasa a Xl-a A - reprezentantul elevilor, Ruscan Vasile - 
reprezentantul Consiliului local

3. COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN  MUNCĂ SI PENTRU SITUAŢII DE  
URGENŢĂ
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina - director 
Responsabil: prof. ing. Ciupercovici Dan 
Secretar: prof. Piticariu Simona
Membri: prof. Pavel Dănuţ, prof. Paicu Cristina, prof. Magherca Cristian, prof. Ciobanu Zamfira, 
administrator de patrimoniu Mitrofan Grigore

4. COMISIA PENTRU PREVENIREA Ş I ELIMINAREA VIOLENŢEI, A  FAPTELOR DE  
CORUPŢIE ŞI DISCRIMINATORII ÎN  MEDIUL ŞCOLAR Ş I PROMOVAREA 
INTERCULTURALITĂŢII
Preşedinte: prof. Nedelcu Cristina -  consilier educativ 
Responsabil: prof. Macovei Florica
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Membri: prof. Ţăran Cristina, prof. Ungurean Alina, prof. Ţuţuianu Mihai, Boca Andrei -  agent Poliţie, 
Boghean Petru -  reprezentant Consiliul Local, Negru Gheorghiţă - reprezentantul părinţilor, Ometiţă 
Iustina - reprezentantul elevilor

5. COMISIA PENTRU CONTROL UL MANAGERIAL INTERN  
Preşedinte: prof. Pavel Felicia -  director adjunct 
Secretar: prof. Obadă Ingeborg
Membri: Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, Boghean Elena -  secretar şef, Mitrofan 
Grigore - administrator de patrimoniu, prof. Ţăran Cristina -  coordonator structură Şcoala Gimnazială 
Poiana Negri, prof. Donisă Lăcrămioara -  coordonator structură Grădiniţa cu Program Prelungit Dorna 
Candrenilor

COMISII TEMPORARE / COLECTIVE DE LUCRU

1. COMISIA EDUCATORILOR, ÎNVĂŢĂTORILOR SIDIRIGINŢILOR
Coordonator: prof. Piticariu Simona
Membri: Educatorii, învăţătorii si diriginţii

2. COMISIA DE ORGANIZARE SI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR DE PREVENIRE A 
INFECŢIEI CU VIRUSUL SARS-CoV-2
Responsabil: prof. Paicu Maria Cristina
Membri: prof. pt înv. preşcolar Paşcan Roxana, prof. pt. înv. primar Donisă Lăcrămioara, prof, p t înv. 
preşcolar Lăcătuş Ioana, prof. pt. înv. primar Ţăran Cristina, Candrea Marcela

3. COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA PLANULUI DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina
Membri: director adj. Pavel Felicia, prof. Puşcaşu Manuela, prof. Pavel Dănuţ, prof. Popescu Broştescu 
Gina, prof. Broştescu Lucian, adm, financiar Candrea Bozga Maria, primar Candrea Dănuţ, repr. al 
părinţilor Negru Mihaela, operator economic Chelsoi Rodica, elev Ivan Ionela

4. COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARĂ ŞI CONSILIERE PRIVIND ABATERILE 
DISCIPLINARE ALE ELEVILOR/PERSONALLUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI 
NEDIDACTIC
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina -  director
Membri: prof. pt. înv. primar Nastase Loredana, prof. Pavel Dănuţ, consilier CJRAE Benţan Ioana, 
Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu, Magherca Mariana -  reprezentant Comitetul de părinţi, 
Merticariu Andreea -  reprezentant Consiliul Elevilor

5. COMISIA PENTRU MONITORIZAREA FRECVENŢEI ELEVILOR
Preşedinte: prof. Pavel Felicia -  director adjunct
Membri: prof. Broştescu Lucian, prof. Jbanca Daniela, prof. pt. înv. primar Proboteanu Aurora, secretar 
Cobeli Nadia

6. COMISIA PENTRU ELABORAREA ORARULUI
Preşedinte: prof. Pavel Felicia -  director adjunct
Membri: prof. Candrea Bozga Gabriela, prof. pt. înv. primar Puşcaşu Manuela

7. COMISIA PENTRU COMUNICARE ŞI PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII
Coordonator: prof. Pavel Felicia -  director adjunct
Membri: prof Pavel Dănuţ, prof. Ursu Chirileanu Oana, prof. Mitric Natalia, prof. Jbanca Daniela, prof. 
Găină Petronela, înv. Todaşcă Oltea

8. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 
ONLINE
Coordonator: prof. Pavel Felicia -  director adjunct 
Membri: prof. Ciobanu Zamfira, prof. Macovei Florica

9. COMISIA DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Responsabil: Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu
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Membri: laborant Cobeli Nadia, laborant Candrea Marcela, prof. Paicu Cristina, prof. Ciobanu Zamfira, 
prof. Găină Petronela, prof. Magherca Cristian, Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, 
Boghean Elena -  secretar şef, Mitrofan Onisim -  bucătar, Ţăran Vasile -  personal nedidactic

10. COMISIA PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞCOLARE
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina -  director
Secretar: Cobeli Nadia
Membri: prof. pt. înv. preşcolar Velniciuc Maria, prof. pt. înv. preşcolar Lăcătuş Ioana, 
prof. pt. înv. primar Nastase Loredana, prof. pt. înv. primar Ţăran Cristina

11. COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE ŞI NOTAREA 
RITM ICĂ A  ELEVILOR
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina -  director
Membri: Boghean Elena -  secretar şef, prof. Broştescu Lucian, , prof. pt. înv. primar Proboteanu Aurora, 
prof. pt. înv. primar Ţîcşa Arsenie

12. COMISIA DE ORGANIZARE A  SERVICIULUI PE  ŞCOALĂ
Responsabil: prof. Magherca Mariana
Membri: prof. Hunea Ioana, prof. pt. înv. primar Ţăran Cristina, , prof. pt. înv. primar Donisă 
Lăcrămioara

13. COMISIA DE ACORDARE A  SPRIJINULUI FINANCIAR ÎN  CADRUL PNPS „BANI DE  
LICEU”
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina -  director 
Responsabil: prof. Magherca Mariana 
Secretar: Boghean Elena
Membri: Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, prof. Ciobanu Zamfira, diriginţii claselor 
IX-XII

14. COMISIA DE ACORDARE A  BURSELOR ŞCOLARE 
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina — director 
Responsabil: prof. Magherca Mariana
Secretar: Boghean Elena
Membri: Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, prof. Candrea Bozga Gabriela, prof. pt. 
înv. primar Proboteanu Aurora

15. COMISIA DE MONITORIZARE A  ACORDĂRII BURSELOR PROFESIONALE
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina -  director
Responsabil: prof. Magherca Mariana 
Secretar: Boghean Elena
Membri: Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, prof. Găină Petronela, prof. Hunea Ioana, 
prof. Magherca Cristian, prof. Popescu Broştescu Gina

16. COMISIA DE PRIMIRE, GESTIONARE Ş I DISTRIBUIRE A  RECHIZITELOR ŞCOLARE
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina -  director
Responsabil: Boghean Elena -  secretar şef 
Membri: învăţătorii şi diriginţii claselor CP-VIII

17. COMISIA DE EVIDENŢĂ ŞI GESTIONARE A  MANUALELOR ŞCOLARE
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina -  director
Responsabil: prof. pt. înv. primar Puşcaşu Manuela 
Secretar: Boghean Elena
Membri: prof. Candrea Bozga Gabriela, prof. Broştescu Lucian, prof. Ciupercovici Dan, Pentelescu 
Daniela - bibliotecar

18. COLECTIV D E LUCRU PROIECT REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI  
FUNCŢIONARE
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina -  director
Membri: PROF. Pavel Felicia, prof. Mitric Natalia, prof. Hunea Ioana, prof. Candrea Nadia Alina, adm. 
Financiar şef Candrea Bozga Maria, reprez. Părinţi Negru Mihaela, reprez. Consiliul elevilor Ivan Ionela
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19. GRUPURI D E  LUCRU P E  DISCIPLINE SI DOMENII
Coordonatori:
- prof. p t înv. preşcolar Velniciuc Maria -  înv. preşcolar
- prof. pt. înv. primar Puşcaşu Manuela -  înv. primar
- prof. Piticariu Simona -  Limba şi literatura română
- prof. Obadă Ingeborg -  Limbi moderne
- prof. Ruscan Silvia -  Matematică şi ştiinţe
- prof. Dolineanu Alina -  Om şi societate
- prof. Magherca Cristian -  Educaţie fizică şi sport
- prof. Pavel Dănuţ -  Tehnologii înv. liceal
- prof. Găină Petronela -  Tehnologii înv. profesional

20. COMISIA PARITARĂ S I DE DIALOG SOCIAL
Membri: Nastase Loredana -  lider sindicat, prof. Piticariu Simona, prof. Dolineanu Alina, prof. Pavel 
Felicia -  director adjunct, prof. Candrea Bozga Gabriela, prof. Popescu Broştescu Gina

21. COMISIA DE ETICĂ
Preşedinte: prof. Macovei Florica
Membri: prof. Găină Petronela, prof. pt. înv. preşcolar Paşcan Roxana, bibliotecar Pentelescu Daniela, 
Buzilă Maria -  personal nedidactic

22. COMISIA DE ADMINISTRARE A APLICAŢIEISIIIR
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina -  director 
Coordonator: prof. Ciobanu Zamfira
Membri: Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, Boghean Elena -  secretar şef, Cobeli Nadia
-  secretar, Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu

23. COMISIA DE RECEPŢIE A VALORILOR MATERIALE
Preşedinte: prof. Pavel Felicia -  director adjunct
Membri: prof. Macovei Florica, prof. Găină Petronela

24. COMISIA SELECTARE OFERTE SICAP
Preşedinte: prof. Pîrvu Valentina -  director
Responsabil: Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu
Membri: Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, prof. Vasiluţ Gheorghe

ALTE RESPONSABILITĂŢI
Coordonator structură GPPDorna Candrenilor: prof. pt. înv. primar Donisă Lăcrămioara 
Coordonator structură Scoala Gimnazială Poiana Negri: prof. pt. înv. primar Ţăran Cristina 
Coordonator structură GPNPoiana Negri: prof. pt. înv. primar Ţăran Cristina 
Coordonator activităţi de form are continuă a personalului: prof. pt. înv. primar Nastase Loredana 
Responsabil proiecte şi programe de cooperare europeană: prof. Obadă Ingeborg 
Responsabil Educaţie sanitară: prof. Paicu Maria Cristina 
Consilier de etică: prof. Cojocaru Daniela 
Responsabil CDI: prof. pt. înv. primar Puşcaşu Manuela
Responsabil pentru activitatea cu fam ilia şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor: prof. pt. înv. primar 
Ungurean Alina
Responsabil platforma ARACIP: prof. pt. înv. primar Puşcaşu Manuela 
Responsabil Cartea de onoare: prof. pt. înv. primar Puşcaşu Manuela
Responsabili integrare profesională debutanţi: prof. pt. înv. primar Ţăran Cristina, prof. Pavel Felicia
-  director adjunct, prof. pt. înv. preşcolar Velniciuc Maria
Responsabili internat şcolar: prof. Magherca Cristian, prof. Ciupercovici Dan
Responsabil ferm a didactică: prof. Pavel Dănuţ
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Responsabili confidenţialitate parola electronică: prof. Pîrvu Valentina -  director, prof. Pavel Felicia -  
director adjunct, Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, Boghean Elena -  secretar şef, 
Cobeli Nadia -  secretar, Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu
Responsabil gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii şi documentelor şcolare: Cobeli 
Nadia -  secretar
Responsabil cu sigiliul unităţii: Boghean Elena -  secretar şe f
Responsabil cu întocmirea foilor colective de prezenţă pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic: Boghean Elena -  secretar şef, Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu 
Responsabil cu arhiva unităţii: Boghean Elena -  secretar şe f
Responsabil cu gestionarea şi actualizarea dosarelor personale ale angajaţilor: Boghean Elena -  
secretar şef
Responsabil cu gestionarea, întocmirea şi completarea registrului de intrări-ieşiri: Cobeli Nadia -  
secretar
Responsabil cu păstrarea substanţelor toxice şi documentelor din laboratorul de chimie: Candrea 
Marcela -  laborant
Responsabili cu gestionarea condicii de prezenţă: prof. Candrea Bozga Gabriela, Mitrofan Grigore - 
administrator de patrimoniu
Responsabil achiziţii publice: Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu 
Responsabil gestionarea magaziei de alimente la cantinna şcolară: Mitrofan Grigore 
Responsabil efectuarea operaţiunilor de casă: Candrea Marcela
Împuterniciri ALOP: Candrea Bozga M aria - administrator financiar şef, Boghean Elena -  secretar
şef, Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu
Împuternicire CFP: Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef

2.4. STRUCTURI ADMINISTRATIVE SI DIDACTICE

În anul şcolar 2020-2021 reţeaua şcolară a avut următoarea structură:

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor -  unitate de învăţământ cu personalitate juridică

Grădiniţa cu Program Prelungit Dorna Candrenilor -  structură arondată 

Şcoala Gimnazială Poiana Negri -  structură arondată 

Grădiniţa cu Program Normal Poiana Negri -  structură arondată
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În anul şcolar 2020-2021 cuprinderea elevilor în sistemul de învăţământ din comună se 
prezintă astfel :

2.5. NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nivel de 
învăţământ

Nr.
Forma 
ţiuni de 
studiu

Nr. elevi
început
an
şcolar

Nr. elevi
sfârşit
an
şcolar

Nr.elevi
veniţi

Nr.elevi
repetenţi

Nr.
elevi
exmatri
culaţi

Nr.elevi
plecaţi
retraşi
transferaţi

Învăţă

- înv. 
preşcolar

4 92 92 - - - -

- înv. primar 9 151 148 1 - - 4
mânt - înv. 

gimnazial
5 98 98 2 - - 2

de zi - înv. liceal 7 176 172 - - 1 3
-şcoala
profesională

4 80 76 - 3 1 -

Total pe niveluri de 
învăţământ

29 597 586 3 3 2 9

Structura pe ani de studiu pentru învăţământul liceal si profesional:

An de 
studiu

Profilul Calificarea Număr
clase

Număr
elevi

IX Servicii Tehnician în activităţi economice 0,5 14
Agricultură Tehnician în agroturism 0,5 14

Tehnician veterinar 0,5 14
Industrie alimentară Tehnician în prelucrarea 

produselor de origine animală
0,5 15

Mecanică (Şc.prof.cu durata de 
3 ani)

Mecanic auto 1 24

X Servicii Tehnician în activităţi economice 1 15
Agricultură Tehnician in agroturism 1 14

Agricultură
(Şc.prof.cu durata de 3 ani)

Lucrător în agroturism 1 12

Mecanică (Şc.prof.cu durata de 
3 ani)

Mecanic auto 1 18

XI Servicii Tehnician în activităţi economice 1 23
Agricultură Tehnician in agroturism 1 25

Mecanică (Şc.prof.cu durata de 
3 ani)

Mecanic auto 1 26

Servicii Tehn.activ. economice 1 21
XII Agricultură Tehnician in agroturism 1 21

TOTAL învăţământul liceal si profesional 256
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2.6.1 Personalul didactic de conducere

2.6. RESURSE UMANE

Numele 
şi prenumele

Calificarea Grad
didactic

Vechime
la

catedră

Document de 
numire în 
funcţie

Modalitatea 
numirii pe 

funcţie
Pîrvu

Valentina
Univ.”Al.I.Cuza”Iaşi 
Facultatea de Fizică

I 31 ani Dec. ISJ Concurs

Pavel Felicia UBB Cluj Napoca 
FSEGA

I 25 ani Dec. ISJ Concurs

2.6.2. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat

Gradul I Gradul II Definitivat Debutant Titulari Supl. calificata Supl.

necalif.

Total

30 7 5 1 37 6 - 47

Profesor pt. înv. 

preşcolar

Profesor pt. înv. 

primar

învăţător Profesori Maistru

instructor

Total

5 7 1 32 2 47

S-a înscris şi a fost admis la Concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit un număr de 1 
cadru didactic (Pavel Dănuţ).

Deţin certificat de formator un număr de 7 cadre didactice (Pavel Felicia, Puşcaşu 
Manuela, Pavel Dănuţ, Nastase Loredana, Nedelcu Cristina, Obadă Ingeborg, Pîrvu Valentina). 

Au obţinut gradul II în învăţământ un număr de 1 cadru didactic (Ţîcşa Arsenie)
Au avut calitate de metodişti un număr de 3 cadre didactice (Nastase Loredana, 

Magherca Cristian, Pavel Dănuţ).

2.6.3. Personal didactic auxiliar - număr pe categorii:

Categorie de personal Număr de persoane încadrate

Secretar şef 1

Secretar 1

Contabil şef 1

Administrator patrimoniu 1

Bibliotecar 1

Laborant 1

Supraveghetor de noapte 1

Total 7
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2.6.4. Personal nedidactic

Categorie de personal Număr de persoane încadrate

Bucătar 1

Fochist 5

Îngrijitor 6

Muncitor necalificat 1

Total 13

2.7. BAZA MATERIALĂ

2.7.1. Spaţiile şcolare, auxiliare şi administrative

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor dispune de următoarele spaţii:
3 corpuri de clădire A,B,C; 1 teren în aer liber amenajat la standarde europene; 1 sală de sport; 
12 săli de clasă, 2 laboratoare, 6 cabinete şi 2 ateliere -  2 laboratoare de informatică conectate la 
Internet, 1 laborator de fizică, 1 laborator de chimie, 1 laborator de biologie, 1 cabinet 
tehnologic, 1 cabinet de geografie, 1 cabinet de limbi moderne, 1 cabinet de religie, bibliotecă, 
CDI; cabinet director -  director adjunct, cancelarie, 2 compartimente pentru serviciile 
secretariat, contabilitate, administraţie; spaţiu pentru arhiva contabilităţii şi a secretariatului; 
spaţiu pentru materialele consumabile şi de curăţenie; grupuri sanitare.

Grădiniţa cu Program Prelungit Dorna Candrenilor dispune de următoarele spaţii:
5 săli de clasă, 1 amfiteatru, 2 cancelarii, 1 sală pentru servirea mesei, 1 cabinet de consiliere 
psiho-pedagogică, 1 spaţiu pentru corn şi lapte, grupuri sanitare.

Şcoala Gimnazială Poiana Negri dispune de următoarele spaţii:
6 săli de clasă, 1 cabinet informatică, 1 cancelarie, 2 birouri pentru director şi secretar, 1 sală de 
sport, 1 teren de sport dotat la standarde europene, 1 spaţiu pentru corn şi lapte, grupuri sanitare

Grădiniţa cu Program Normal Poiana Negri dispune de următoarele spaţii: 2 săli de 
clasă, grupuri sanitare.

2.7.2. Dotări
Unitatea de învăţământ şi structurile arondate beneficiază de sistem de încălzire, energie 

electrică, apă potabilă, canalizare, asigurându-se astfel un confort optim desfăşurării activităţilor 
de învăţământ.

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor are personalitate juridică şi funcţionează în 
subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi a Ministerului Educaţiei, conform 
reglementărilor în vigoare. Este un liceu tehnologic cu mai multe niveluri de învăţământ 
(preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi profesional), forma de învăţământ: zi. Liceul Tehnologic 
Dorna Candrenilor dispune de internat şi cantină şcolară. Atât Liceul Tehnologic Dorna 
Candrenilor cât şi structurile arondate sunt autorizate ISU şi DSP, sunt conectate la internet şi au 
în dotare camere de supraveghere video.
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Baza materială este suficientă cantitativ şi calitativ învăţământului actual şi se află în plin 
proces de adaptare la cerinţele politicii educaţionale cuprinse în programul de reformă din 
învăţământ.

Instituţia şcolară funcţionează în conformitate cu Regulamentul Intern, care cuprinde 
norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice, didactice-auxiliare şi 
nedidactice.

III. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
3.1. Managementul procesului de predare - învăţare — evaluare

3.1.1. Oferta curriculară

Curriculum la decizia şcolii se prezintă ca un dispozitiv reglementat şi ca un proces 
etapizat. Pentru proiectarea acesuia s-au parcurs următorii paşi:

I. Analiza de nevoi prezente şi viitoare
2. Identificarea aşteptărilor comunităţii locale faţă de unitatea şcolară
3. Informarea şi implicarea elevilor
4. Consultarea cu părinţii
5. Realizarea proiectului de CDŞ
6. Discutarea şi avizarea lui în comisiile metodice / catedre
7. Supunerea aprobării Consiliului profesoral şi avizarea de către acesta a pachetelor 

CDŞ din oferta educaţională a şcolii
8. Aprobarea ofertei educaţionale în Consiliul de administraţie
9. Difuzarea ofertei de opţionale a şcolii printre elevii interesaţi
10. Centralizarea opţiunilor elevilor şi depunerea la responsabilul comisiei de curriculum
II. Aprobarea pachetului de CDŞ în Consiliul de administraţie, concomitent cu 

programele disciplinelor opţionale (programa însoţită obligatoriu de fişa de avizare din anexa 1)
12. Înaintarea spre aprobare a documentaţiei complete a CDŞ-ului inspectorului şcolar de 

specialitate.
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SITUATIA DISCIPLINELOR OPŢIONALE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020/2021

Nr.
crt.

Nivelul de 
învăţământ

Disciplina/denumirea
opţionalului

Tip opţional Clasa Cine răspunde

1 învăţământ
preşcolar

Cum să creştem 
sănătoşi!

La nivelul mai multor 
domenii experenţiale

Grupa mare Velniciuc
Maria

1 învăţământ
gimnazial

Educaţie ecologică şi de 
protecţie a mediului

Integrat la nivelul mai 
multor arii curriculare

a V-a Nedelcu
Cristina

2 Matematică şi ştiinţe în 
societatea cunoaşterii

Integrat la nivelul mai 
multor arii curriculare

a VI-a 
D. Candreni

Pîrvu
Valentina

3 Matematică şi ştiinţe în 
societatea cunoaşterii

Integrat la nivelul mai 
multor arii curriculare

a VI-a 
P. Negri

Candrea B. 
Gabriela

4 Rădăcini latine în 
cultura şi civilizaţia 
românească

Integrat la nivelul mai 
multor arii curriculare

a VII-a Dolineanu
Alina

5 Pregătiţi pentru viaţă şi 
comunitate

Integrat la nivelul mai 
multor arii curriculare

a VIII-a Nedelcu
Cristina

3.1.2. Rezultatele învăţării

3.1.2.1. Situaţia la învăţătură şi a promovabilităţii

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

specializări/ calificări se prezintă astfel :

învăţământ preşcolar : 4 grupe -  92 preşcolari la sfârşitul anului şcolar 

învăţământ primar : 9 clase -  151 elevi la sfârşitul anului şcolar

Clasa Prof. pentru 
învăţământul primar

Nr. elevi înscrişi la 
începutul anului 

şcolar

Nr.elevi existenţi 
la sfârşitul anului 

şcolar

Procent
promovabilitate

CP-DC Puşcaşu Manuela 16 16 100%
I-DC Donisă Lăcrămioara 19 19 100%
II-DC Proboteanu Aurora 22 22 100%
III-DC Ungurean Alina 24 24 100%
IV-DC Nastase Loredana 15 15 100%
CP-PN Timoficiuc Lavinia 9 8 100%
I-PN Timoficiuc Lavinia 6 6 100%
II-PN Ţîcşa Arsenie 13 12 100%
III-PN Todaşcă Oltea 11 10 100%
IV-PN Ţăran Cristina 16 16 100%

TOTAL înv. primar 151 148 100%
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învăţământ gimnazial: 5 clase -  99 elevi la sfârşitul anului şcolar
Cls. 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 Media clasei

V Cojocaru Daniela 20 20 100% - - 1 5 14 - 9,16
VI Obadă Ingeborg 20 21 100% - - 3 8 9 1 8,78
VI
PN

Candrea Bozga 
Gabriela

11 11 100% - - - 5 6 - 8,98

VII Sănduleanu
Petrolina

25 24 100% - 3 5 6 10 - 8,50

VIII Ţuţuianu Mihai 22 23 100% - 2 8 5 7 1 8,30
TOTAL 98 99 100% - 5 17 29 46 2

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

99 Nr. elevi - 5 17 29 46 2

% din total - 5,05 % 17,17 % 29,29 % 46,46 % 2,02 %

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

□ Nr elevi
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Învăţământ liceal - Agricultură; Tehnician în agroturism (72 elevi)/ Tehnician veterinar (14 elevi) - 86 elevi la sfârşitul anului şcolar;

Cls. 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 Media clasei

IX A Paicu Cristina 14 14 100% - - 2 9 3 - 8,46
IX C Paicu Cristina 14 14 100% - - 10 4 - - 7,85
X A Macovei Florica 14 14 100% - - 2 8 4 - 8,59
XI A Pavel Dănuţ 25 25 100% - 4 8 6 7 - 8,05
XII A Piticariu Simona 21 19 100% - 6 3 7 3 - 7,76

TOTAL 88 86 - 10 25 34 17 -

Situaţia la nivel liceal — Agricultură - 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

86 Nr. Elevi - 10 25 34 17 -
% din total - 11,62 % 29,06 % 39,53 % 19,76 % -

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0
5- 5.99 6- 6.99 7- 7,99 8 - 8,99 9 - 9,99 10

□ Nr elevi
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Învăţământ liceal — Industrie alimentară; Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală - 15 elevi la sfârşitul anului şcolar;

Cls. 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 Media clasei

IX D Ciobanu Zamfira 15 15 100% - - 2 9 3 - 7,64
TOTAL 15 15 - - 2 9 3 -

Situaţia la nivel liceal — Industrie alimentară - 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

15 Nr. Elevi - - 2 9 3 -
% din total - - 29,06 % 39,53 % 19,76 % -

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0

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

□ Nr elevi
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Învăţământ liceal - Servicii; Tehnician în activităţi economice - 72 elevi la sfârşitul anului şcolar

Cls. Diriginte Nr. elevi 
înscrişi la 
început an 
şcolar

Nr.elevi 
existenţi 
la sfârşit 
an şcolar

Proc.
prom

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8.99 9-9,99 10 Media clasei

IX B Ciobanu Zamfira 14 14 100% - - 2 7 5 - 8,84
X B Macovei Florica 15 14 100% - - 2 5 7 - 8,79
XI B Magherca Mariana 23 22 100% - - 1 3 15 3 9,34
XII B Ruscan Silvia 21 20 100% - 3 4 5 8 - 8,38

TOTAL 73 72 - 3 11 20 35 3

Situaţia la nivel liceal — Servicii - 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

72 Nr. Elevi - 3 11 20 35 3
% din total - 4,16 % 15,27 % 27,77% 48,61 % 4,16 %

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0
5- 5.99 6- 6.99 7- 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10

A

A

A

A

' ^  a A ja .

□ Nr elevi
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Înv. profesional - Tehnic; Mecanică;Mecanic auto -  Şcoala profesională cu durata de 3 ani - 64 elevi la sfârşitul anului şcolar 

-Tehnic; Agricultură; Lucrător în agroturism - Şcoala profesională cu durata de 3 ani - 12 elevi la sfârşitul anului şcolar
Cls. Diriginte Nr. elevi 

înscrişi la 
început an 
şcolar

Nr.elevi 
existenţi 
la sfârşit 
an şcolar

Proc.
prom

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8.99 9-9,99 10 Media clasei

IX M Găină Petronela 24 23 100% - 8 11 4 - - 7,17
X M Hunea Ioana 18 16 100% - 6 4 4 2 - 7,43
X LA Popescu Gina 12 12 100% - 1 4 6 1 - 7,99
XI M Magherca Cristian 26 25 100% - 10 9 4 2 - 7,09

TOTAL 80 76 - 25 28 18 5 -

Situaţia la nivel înv. profesional 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

76 Nr. Elevi - 25 28 18 5 -
% din total - 32,89 % 36,84 % 23,68 % 6,57 % -

Nr elevi
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TOTAL învăţământ liceal la sfârşitul anului şcolar

Nr.

elevi

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

172 Nr. Elevi - 13 38 63 55 3

% din total - 7,55 % 22,09 % 36,62 % 31,97 % 1,74 %

□ Nr elevi
□ Media

3.I.2.2. Frecvenţa — situaţia absenţelor 

Învăţământ primar

Clasa
Nr.
elevi

TOTAL
absenţe

Absenţe
MOTIVATE

Absenţe
NEMOTIVATE

Nr. absenţe 
nemotivate/elev

C.P. D.C. 16 - - - -
I D.C. 19 - - - -

II D.C. 22 - - - -
III D.C. 24 - - - -
IV D.C. 15 31 14 17 0,54

C.P. P.N. 9 6 6 - -
I P.N. 6 - - - -
II P.N. 13 4 - 4 0,30
III P.N. 11 - - - -
IV P.N. 16 15 15 - -
TOTAL 151 56 35 21 0,13
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Învăţământ gimnazial

Clasa Nr.
elevi

TOTAL
absenţe

Absenţe
MOTIVATE

Absenţe
NEMOTIVATE

Nr. absenţe 
nemotivate/elev

V D.C. 20 11 8 3 0,15
VI D.C. 21 12 12 - -

VII D.C. 24 174 32 142 5,91
VIII D.C 23 98 38 60 2,60
VI P.N. 11 31 31 - -
TOTAL 99 326 121 205 2,07

Învăţământ liceal -  AGRICULTURĂ9

Clasa Nr.
elevi

TOTAL
absenţe

Absenţe
MOTIVATE

Absenţe
NEMOTIVATE

Nr. absenţe 
nemotivate/elev

IX A 14 49 36 13 0,92
IX C 14 57 27 30 2,14
X A 14 11 9 2 0,14
XI A 25 370 190 180 7,20
XII A 21 643 373 270 12,85

TOTAL 86 1130 635 495 5,75

Învăţământ liceal -  INDUSTRIA ALIMENTARĂ9

Clasa Nr.
elevi

TOTAL
absenţe

Absenţe
MOTIVATE

Absenţe
NEMOTIVATE

Nr. absenţe 
nemotivate/elev

IX D 15 142 142 - -

TOTAL 15 142 142 - -

Învăţământ liceal -  SERVICII9

Clasa Nr.
elevi

TOTAL
absenţe

Absenţe
MOTIVATE

Absenţe
NEMOTIVATE

Nr. absenţe 
nemotivate/elev

IX B 14 6 6 - -

X B 14 70 56 14 1,00
XI B 22 139 91 48 2,18
XII B 20 536 458 78 3,90

TOTAL 72 751 611 140 1,94

Învăţământ profesional -  AGRICULTURĂ SI MECANICĂ

Clasa Nr.
elevi

TOTAL
absenţe

Absenţe
MOTIVATE

Absenţe
NEMOTIVATE

Nr. absenţe 
nemotivate/elev

IX M 23 301 100 201 8,73
X M 16 497 18 479 29,93
X LA 12 158 29 129 10,75
XI M 25 340 148 192 7,68

TOTAL 76 1296 295 1001 13,17
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SITUAŢIE CENTRALIZATOARE - ABSENŢE

Nr. CLASA Nr. elevi Nr. absenţe Nr. absenţe
crt. nemotivate nemotivate/elev
1. Înv. primar 151 21 0,13

2.
/ \

Înv. gimnazial 99 205 2,07

3.
/ \

înv. liceal Agricultură 86 495 5,75

4.
/ \

Înv. liceal Industria 
alimentară

15 - -

5.
/ \

Înv. liceal Servicii 72 140 1,94

6. Şcoala profesională 76 1001 13,17

TOTAL 495 1862 3,76

In urma analizei frecvenţei elevilor la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 putem evidenţia 
următoarele aspecte :

1) comparativ cu anul şcolar precedent numărul total de absenţe a scăzut, dar motivul a fost 
pandemia şi învăţarea online, când nu au fost trecute absenţe din motive obiective;

2) Numărul mediu de absenţe nemotivate/elev este 3,76;
3) Cel mai mare număr de absenţe se înregistrează la clasele de liceu - nivel superior şi la 

şcoala profesională;
4) Este necesar să fie diagnosticate cauzele absenteismului şi să se intervină la timp, astfel 

încăt elevii să fie sprijiniţi în demersul educaţional. Măsurile care pot fi luate pentru 
reducerea şi combaterea absenteismului sunt:
- Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat;
- Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar;
- Semnalarea cazurilor conducerii şcolii şi consilierului psihopedagogic;
- Participarea cadrelor didactice din liceu la module de formare continuă (metode de a 

creşte integrarea şi comunicarea dintre elevi, profesor-elev; de a antrena elevii în 
activităţi extraşcolare; modalităţi de a creşte implicarea şi comunicarea permanentă 
cu părinţii; orientarea extraşcolară a elevilor);

- Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber;
- Utilizarea la orele de consiliere a experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a 

preveni scăderea încrederii în educaţie;
- Implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare.
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3.1.2.3 — Analiza rezultatelor la examenele naţionale

RAPORT
cu privire la activitatea desfăşurată de comisia din Centrul de Examen de la

Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2021 
CENTRUL DE EXAMEN 

LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR

Comisia din Centrul de Examen de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a fost 
stabilită în conformitate cu Legea 1/2011, în baza OMEC 5455/ 2020, cu modificările şi 
completările ulterioare privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru 
absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021, completat cu Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, aprobată 
prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 privind 
organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010
2011 şi în baza deciziei nr. 1127 / 19.06.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava.

1. Comisia din Centrul de Examen de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
Prin decizia ISJ Suceava nr. 1127 / 19.06.2021 a fost numită comisia din Centrul de 

Examen de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, comisie constituită din:
• preşedinte: prof. Pîrvu Valentina
• responsabil sistem audio -  video: prof. Magherca Cristian
• membri: prof. Dolineanu Alina Maricica

prof. Jbanca Daniela 
• persoana de contact Boghean Elena 

şi un număr de 9 (nouă) asistenţi.
Este de menţionat că numărul persoanelor implicate în organizarea şi desfăşurarea 

examenului la centrul de examen a fost corect estimat de către comisia judeţeană, fiind corelat 
cu activităţile necesare desfăşurării în bune condiţii a tuturor activităţilor.

La centrul de examen de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, cu un număr de 23 
elevi înscrişi, a fost arondată şi Şcoala Gimnazială Coşna cu un număr de 8 elevi înscrişi.

2. Dotarea centrului de examen cu aparatura / materialele necesare desfăşurării 
probelor de examen

În cadrul centrului de examen au fost asigurate materialele, consumabilele şi birotica 
necesară susţinerii în condiţii optime a examenului de Evaluare Naţională.

Centrul de examen de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a fost dotat cu sistem de 
înregistrare audio-video de tip centralizat, funcţional în toate spaţiile de examen, inclusiv în 
spaţiul organizat pentru descărcarea şi multiplicarea subiectelor.

Sistemele de înregistrare audio-video au funcţionat neîntrerupt.
Au fost pregătite spaţii şi consumabile (pungi, etichete) pentru păstrarea bagajelor 

personale, inclusiv telefoane, ale candidaţilor şi asistenţilor. Nici un candidat sau asistent nu a 
pătruns în sălile de examen cu bagaje personale, acest aspect nefiind deranjant pentru nici un 
cadru didactic. Toate nevoile materiale şi informaţionale enumerate de metodologia de 
organizare şi desfăşurare a examenului de evaluare naţională (copiatoare funcţionale, 
calculatoare, conexiune internet, consumabile suficiente etc.) au fost asigurate în centrul de 
examen.

3. Organizarea activităţilor din centrul de examen, conform legislaţiei în vigoare,
(nr. săli, sală de bagaje, prezenţă pază, asistenţă medicală etc.)
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La Centrul de Examen de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, spaţiile de organizare 
şi desfăşurare a examenului au fost suficiente pentru elevii arondaţi: 3 săli de examen, o sală 
pentru comisia de examen şi o sală pentru bagaje elevi, respectiv profesori.

Atribuţiile comisiei din centrul de examen au fost îndeplinite în totalitate, conform cu 
precizările metodologice şi procedurale, fiind semnate fişele de atribuţii de către toţi membrii 
comisiei.

Numărul profesorilor asistenţi a fost suficient pentru toate zilele de examen. Pe parcursul 
desfăşurării probelor de examen a fost asigurată prezenţa personalului medical - asistentă 
Lăcătuş Mihaela, Dispensarul comunal Dorna Candrenilor precum şi a unui reprezentant al 
poliţiei, Postul de poliţie Dorna Candrenilor.

În toate zilele de examen şi momentele de predare a lucrărilor scrise, preşedintele 
comisiei a realizat instruirea asistenţilor, conform proceselor verbale consemnate în registrul 
destinat examenelor naţionale.

Nu s-au înregistrat abateri de la metodologia de examen.
În centrul de examen de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, repartizarea candidaţilor în 

săli s-a realizat conform metodologiei în vigoare.
Afişarea la avizierul centrului de examen şi pe uşile sălilor de examen s-a realizat 

permanent cu 24 ore înainte de ziua probei. În nici o situaţie nu s-au constatat abateri de la 
prevederile metodologiei pentru acest aspect. În centrul de examen de la Liceul Tehnologic 
Dorna Candrenilor, toate situaţiile şi raportările s-au realizat în graficul impus de comisia 
judeţeană.

Au fost respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea probelor de 
examen, s-a procedat la instruirea membrilor comisiei şi a profesorilor asistenţi,conform 
proceselor verbale consemnate în registrul destinat examenelor naţionale.

Cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea fiecărei probe s-a realizat verificarea 
funcţionalităţii sistemului de supraveghere audio-video.

Sistemul de supraveghere audio-video a fost funcţional pe toată perioada desfăşurării probelor 
de Evaluare Naţională, în sălile destinate activităţilor specifice şi nu au fost înregistrate 
incidente.

4. Aprobarea Comisiei Judeţene pentru cazurile speciale (descrierea cazului, 
modalitatea în care s-a desfăşurat examenul - numai dacă este cazul):
Nu este cazul

5. Statistici (număr de teze pe discipline, prezenţi, absenţi etc.):

N u m ă ru l e le v ilo r  
în s c riş i

N u m ă r  d e  te ze  
la lim b a  şi 
lite ra tu ra  
ro m â n ă

N u m ă r  de  
te ze  la 

m a te m a tic ă

N u m ă r  de  
co n te s ta ţii la 

lim b a  şi lite ra tu ra  
ro m â n ă

N u m ă r  de  
co n te s ta ţii la 
m a te m a tic ă

Liceul Tehno log ic  
D ornaC andren ilo r 

23

23 23 2 2

Şcoala  G im nazia lă  
Cosna 

’ 8

8 8 2 0

T o ta l 31 31 31 4 2
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Nu au fost înregistraţi elevi absenţi.
În urma evaluării realizate în unitatea şcolară s-au obţinut, statistic, următoarele rezultate:

LRO

N
um

ar
in

sc
ri

si
N

um
ar

pr
ez

en
ti

N
um

ar
el

im
in

at
i

N
um

ar
ev

al
ua

ti

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

Total Liceul
Tehnologic
Dorna
Candrenilor :

23 23 0 23 0 0 0 2 3 10 3 1 4 0

Sex feminin: 8 8 0 8 0 0 0 0 0 4 1 1 2 0
Sex masculin: 15 15 0 15 0 0 0 2 3 6 2 0 2 0
Total Şcoala
Gimnazială
Coşna:

8 8 0 8 0 0 0 1 3 1 0 2 1 0

Sex feminin: 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Sex masculin: 6 6 0 6 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0
Total: 31 31 0 31 0 0 0 3 6 11 3 3 5 0
Sex feminin: 10 10 0 10 0 0 0 0 0 4 1 2 3 0
Sex masculin: 21 21 0 21 0 0 0 3 6 7 2 1 2 0
Procentul notelor peste 5 -  90,32% (Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor -  91,30%; Şcoala Gimnazială Coşna -  87,50%)

MATE

N
um

ar
in

sc
ri

si
N

um
ar

pr
ez

en
ti

N
um

ar
el

im
in

at
i

N
um

ar
ev

al
ua

ti

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

Total Liceul 
Tehnologic 
Dorna 
Candrenilor:

23 23 0 23 0 0 3 4 9 1 1 2 3 0

Sex feminin: 8 8 0 8 0 0 3 1 1 0 1 1 1 0
Sex masculin: 15 15 0 15 0 0 0 3 8 1 0 1 2 0
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Total Şcoala
Gimnazială
Coşna:

8 8 0 8 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0

Sex feminin: 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sex masculin: 6 6 0 6 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0
Total: 31 31 0 31 0 0 3 4 12 2 2 3 4 0
Sex feminin: 10 10 0 10 0 0 2 1 1 0 2 2 1 0
Sex masculin: 21 21 0 21 0 0 1 3 11 2 0 1 3 0
Procentul notelor peste 5 -  77,42% (Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor -  69,56%; Şcoala Gimnazială Coşna -  87,50%)

MEDII

N
um

ar
in

sc
ri

si
N

um
ar

pr
ez

en
ti

N
um

ar
el

im
in

at
i

N
um

ar
ev

al
ua

ti

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

Total Liceul 
Tehnologic 
Dorna 
Candrenilor:

23 23 0 23 0 0 0 4 9 4 1 2 3 0

Sex feminin: 8 8 0 8 0 0 0 1 3 1 1 1 1 0
Sex masculin: 15 15 0 15 0 0 0 3 6 3 0 1 2 0
Total Şcoala
Gimnazială
Coşna:

8 8 0 8 0 0 0 2 2 1 1 0 2 0

Sex feminin: 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Sex masculin: 6 6 0 6 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0
Total: 31 31 0 31 0 0 0 6 11 5 2 2 5 0
Sex feminin: 10 10 0 10 0 0 0 1 3 1 2 1 2 0
Sex masculin: 21 21 0 21 0 0 0 5 8 4 0 1 3 0

Procentul mediilor peste 5 -  80,64% (Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor -  82,60%; Şcoala Gimnazială Coşna -  75,00%)
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RAPORT
cu privire la Examenul de bacalaureat naţional - 2021

Examenul de bacalaureat naţional 2021 a fost susţinut de elevii Liceului Tehnologic 
Dorna Candrenilor în Centrul de examen de la Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei.

Din cei 39 absolvenţi de clasa a XII-a, s-au înscris la examenul de Bacalaureat, sesiunea 
iunie-iulie 2021, un număr de 29 elevi şi au promovat 10. Procentul de promovabilitate a fost de 
34,48%. În sesiunea august-septembrie 2021 s-au prezentat 4 elevi şi au promovat încă 2 elevi, 
procentul final fiind de 41,37%.

Situaţia statistică pe probe şi discipline, la candidaţii Liceului Tehnologic Dorna 
Candrenilor din seria curentă, s-a prezentat astfel:

P ro b a  E  a)
N

u
m

ă
r

în
s
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ri

ş
i

N
u

m
ă

r
p

re
ze

n
ţi

N
u

m
ă

r
e

li
m
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a

ţi

N
u

m
ă

r
a

b
s

e
n

ţi

Lim ba si literatura rom ână Real 29 29 0 0

P ro b a  E  c )

N
u

m
ă

r
în
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c
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ş

i

N
u

m
ă

r
p

re
ze

n
ţi

N
u

m
ă

r
e
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m

in
a
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N
u

m
ă

r
a

b
s

e
n

ţi

M atem atică  Tehn 29 29 0 0

P ro b a  E  d )

N
u
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ă

r
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s
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ş

i

N
u
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ă

r
p

re
ze

n
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N
u

m
ă

r
e
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m
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a
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N
u

m
ă

r
a

b
s

e
n

ţi

Biologie vegeta lă  si anim ală 11 11 0 0
G eografie 18 18 0 0
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BACALAUREAT: iunie -  iulie 2020 

Limba si literatura română9

Clasa Înscrişi Prezenţi Promovaţi
Procent

promov.
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 11 11 8 72,72% Piticariu - - - 3 6 - 2 - - -

Simona 27,27 54,54 - 18,18

XII B 18 18 15 83,33% Macovei - - 2 1 6 4 1 4 - -
Florica 11,11 5,55 33,33 22,22 5,55 22,22

Matematică

Procent
Număr note/Pondere

Clasa Înscrişi Prezenţi Promovaţi
promov.

Profesor 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 11 11 1 9,09% Ciobanu

Zamfira

1
9,09

5
45,45

3
27,27

1
9,09

1
9,09

XII B 18 18 10 55,55% Ruscan

Silvia

3
16,66

2

11,11

2

11,11

1
5,55

4
22,22

4
22,22

2

11,11
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Biologie/Geografie/Fizică

Clasa Înscrişi Prezenţi Promovaţi
Procent

promov.
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 11 11 3 27,27% Paicu 1 2 3 2 2 1 - - - -
Biologie Cristina 16,66 16,66 8,33 16,66 8,33 25

XII B 18 18 18 100% Nedelcu - - - - 4 4 1 6 3 -
G eografie Cristina 22,22 22,22 5,55 33,33 16,66

Bacalaureat -  Media finală

Procent
Număr note/Pondere

Clasa Înscrişi Prezenţi Promovaţi
promov.

Diriginte 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 11 11 1 9,09% Piticariu

Simona

1
9,09

XII B 18 18 9 50,00% Ruscan

Silvia

4
22,22

3
16,66

2

11,11

Total 29 29 10 34,48% 5
17,24

3
10,34

2
6,89
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Examen de certificare a calificării profesionale, nivel 4

Nr.
crt.

Unitatea de 
învăţământ

Calificarea Nr. elevi înscrişi Nr. elevi prezenţi Nr. elevi admişi

1. Liceul Tehnologic 
Dorna Candrenilor

Tehnician în 
agroturism

15 15 15

2. Liceul Tehnologic 
Dorna Candrenilor

Tehnician în activităţi 
economice

20 20 20

TOTAL 35 35 35

Examen de certificare a calificării profesionale, nivel 3

Nr.
crt.

Unitatea de învăţământ Nr. elevi înscrişi 
Calificarea: 

Mecanic auto

Nr. elevi prezenţi Nr. elevi admişi

1. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 24 24 24
TOTAL 24 24 24

In organizarea şi desfăşurarea examenului s-au respectat prevederile Metodologiei aprobate prin OMEN nr. 4434/29.08.2014 şi 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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3.2. Managementul carierei de perfecţionare continuă, training şi autodezvoltare

Raport asupra activităţilor privind dezvoltarea profesională 
si evoluţia în cariera didactică9 9

An şcolar 2020 -  2021

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă în anul şcolar 2020 -  2021 s-a desfăşurat 
în baza prevederilor Planului managerial şi a obiectivelor propuse.

La începutul anului şcolar, a fost numit coordonatorul pentru activităţi de formare 
continuă a personalului în persoana d-nei prof. Nastase Loredana.

În vederea realizării dosarelor de echivalare, s-au dezbătut prevederile legale privind 
echivalarea în credite profesionale transferabile a formării continue cf. OUG 5561 din 
07.10.2011. De asemenea, cadrele didactice au fost informate asupra Metodologiei de înscriere 
la definitivat şi grade didactice şi a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar, în vederea întocmirii dosarelor.

Pentru realizarea bazei cursurilor de formare şi perfecţionare urmate de cadrele didactice 
în ultimii 5 ani consecutivi datei promovării examenului de definitivat, s-au colectat copii după 
cursurile acreditate şi s-au actualizat fişele individuale de formare continuă din dosarele 
personale.

A fost diseminată oferta cursurilor acreditate şi avizate.

I. Evoluţia în carieră:
Înscrieri la grade didactice:

Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele 

cadrului didactic

Unitatea de 
învăţământ la care 

funcţionează şi 
localitatea

Vechimea calificată la 
catedră estimată la 31 

august 2021

Disciplina de 
examen

Ani Luni Zile
1. BROŞTESCU 

PETRU LUCIAN
Liceul Tehnologic 
Dorna Candrenilor

2 ani - - Agricultură-
Horticultură

2. TIMOFICIUC 
LAVINIA MIHAELA

Liceul Tehnologic 
Dorna Candrenilor 
(Şcoala gimnazială 

Poiana Negri)

1 ani Învăţători

3. PAŞCAN ROXANA 
MIHAELA

Liceul Tehnologic 
Dorna Candrenilor 

(GPP Dorna 
Candrenilor)

1 ani Educatoare

Au fost susţinute inspecţii pentru definitivarea în învăţământ şi grade didactice, în semestrul 
I al anului şcolar 2020-2021, de următoarele cadre didactice:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele 
cadrului

didactic inspectat

Gradul pentru 
care este înscris/ă

Inspecţia susţinută

1. Chinan(căs.mitric Natalia Valentina) I IC2
Ţîcşa Arsenie II IC2

2. Timoficiuc Lavinia Mihaela DEF. IS1
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3. Paşcan Roxana Mihaela DEF. IS1
4. Broştescu Petru Lucian DEF. IS1

Au fost susţinute inspecţii pentru definitivarea în învăţământ şi grade didactice, în 
semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, de următoarele cadre didactice:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele 
cadrului

didactic inspectat

Gradul pentru 
care este 
înscris/ă

Inspecţia
susţinută

1. Jbanca (numele înainte de căs.Tărâţă) 
Daniela

I IC2

2. Găină (numele înainte de 
căs.Nica)Mihaela Petronela

I IC2

3. Hunea (numele înainte de căs.Amariei) 
Ioana

I IC1

4. Penciuc (numele înainte de căs.Boca) 
Emilia

I IC1

5. Ţîcşa Arsenie II Inspecţia
specială

6. Gherman(numele înainte de căs.Lostun) 
Elena

II IC2

7. Timoficiuc Lavinia Mihaela DEF. IS2
8. Paşcan Roxana Mihaela DEF. IS2
9. Broştescu Petru Lucian DEF. IS2
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II. Dezvoltarea profesională

Situaţia perfecţionării cadrelor didactice, 
angajate în anul şcolar 2020-2021 la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor

(CPT)
în ultimii cinci ani 1.09.2015-01.09.2020

1
Broştescu Lucian 2021-2026 Curs postuniversitar Program 

de formare psihopedagogică 2021 * *
2 Candrea Laura

Alexandra 2018-2023 25
Managementul comunicării în 

mediul didactic (2020) 2018 * *
3 Candrea

Bozga Gabriela 2014-2019 90 Grad I 
2014-2016 2004 2009 2016

2019-2024 25 Managementul comunicării în 
mediul didactic (2020)

4
Ciobanu Zamfira

2014-2019 95

Asociaţia Didakticos 
Timişoara
1. Management şi comunicare
2. Leadership în educaţie
3. Managementul carierii şi 
dezvoltării personale
4. Managementul programelor 
educaţionale

2004 2009 2013

2019-2024 25 Managementul comunicării în 
mediul didactic (2020)

5

Ciupercovici Dan Cristian 2014-2019 95

Asociaţia Didakticos 
Timişoara
1. Management şi comunicare
2. Leadership în educaţie
3. Managementul carierii şi 
dezvoltării personale
4. Managementul programelor 
educaţionale

2004 2010 *



2019-2024 25 Managementul comunicării în 
mediul didactic (2020)

6

Cojocaru Daniela 2014-2019 95

Asociaţia Didakticos 
Timişoara
1. Metodist în învăţământul 
preuniversitar
2. Management şi comunicare
3. Leadership în educaţie
4. Performanţă în evaluare

1999 2003
2008

2019-2024 25 Managementul comunicării în 
mediul didactic (2020)

7
Costea Viorica

Asociaţia Didakticos 
Timişoara
1. Leadership în educaţie
2. Managementul carierii şi

Detaşată 2016-2021 95 dezvoltării personale 1 986 1995 1999
Liceul ”I. 3.Metodist în învăţământul
Luca” V. preuniversitar
Dornei (1 sept. 4. Managementul organizaţiei
2020) şcolare

8 1. Managementul

Donisă Lăcrămioara 2018-2023 25 organizaţiei şcolare
25 2. Managementul 1998 2005 2010
30 comunicării în mediul 

didactic (2020)
3. CRED (2020)

9 Gabriel 2014-2019 Nu deţine
Doroftiese Gheorghiţă 90 credite 2009 2019 *

2019-2024 90 Grad II echivalare 
CCD 01.09.2019

10 Alina 2015-2020 90 Grad I
Dolineanu Maricica 2013-2015 2005 2010 2015
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2020-2025 0

11

Găina Mihaela
Petronela

2016-2021 165

Asociaţia Didakticos 
Timişoara
1. Management şi comunicare
2. Managementul programelor 
educaţionale
3. Managementul carierei şi 
dezvoltarii personale 
Grad II 2018 2006 2018 *

2021-2026

12

Hunea Ioana

2016-2021

90 Grad II 
2018-2020
Echivalare CCD 01.09.2020

2011 2020 *
2021-2026

13

Jbanca Daniela

2016-2021 90 Grad II 
2016-2018 2011 2018 *

2021-2026
14

Lăcătuş Ioana 2015-2020 90 Grad I 
2014-2016 2000 2010 2016

2020-2025 0

15
Gherman Elena 2018-2023

25
25

1. Managementul organizaţiei 
şcolare
2. Managementul comunicării 
în mediul didactic (2020)

2018 * *

16
Macovei Florica

Ileana
2018-2023

90 Gradul I
Echivalare CCD 01.09.2019 2008 2016 2019

17 Magherca Cristian 2015-2020 Asociaţia Didakticos 
Timişoara

2005 2009 2013
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100

1. Management şi comunicare
2. Managementul programelor 
educaţionale
3. Managementul organizaţiei 
şcolare
4. Managementul carierei şi 
dezvoltării personale
6. Managementul comunicării 
în mediul didactic (2020)

2020-2025 0

18
Magherca Mariana 2018-2023

90 Grad I
Echivalare CCD 
01.09.2020

2008 2014 2020

19

Mitric Natalia
Valentina

2015-2020
110

Asociaţia Didakticos 
Timişoara

1.Metodist în învăţământul
preuniversitar
Grad II 2018

2010 2018 *

2020-2025 0

20

Nastase Loredana
2017-2022 107

1. Leadership în educaţie
2. Managementul programelor 
educaţionale
3. Performanţă în evaluare
4. Managementul organizaţiei 
şcolare
5. Prevenirea consumului de 
droguri la adolescenţi prin 
intervenţii active în şcoală
6. Inovaţii curriculare în

2002 2007 2011
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învăţământul primar -22 CPT 
(2020)
7. CRED (2020)-30 CPT

21

Nedelcu Cristina 2018-2023

25
25

1. Managementul programelor 
educaţionale
2. Managementul comunicării 
în mediul didactic (2020)

1998 2002 2006

22

Obadă Ingeborg
Adelheid 2014-2019 138

Asociaţia Didakticos 
Timişoara/CCD Mehedinţi
1. Metodist în învăţământul 
preuniversitar
2. Managementul programelor 
educaţionale
3. Management educaţional
4. Management şi comunicare
5. Leadership în educaţie
6. Conferinţa Naţională a 
profesorilor de limba germane
7. Învăţarea integrate şi 
interactivă

1999 2003 2007

2019-2024 25 1. Managementul comunicării 
în mediul didactic (2020)

23

Paicu Maria
Cristina

2016-2021 70
25

Asociaţia Didakticos 
Timişoara
1. Metodist în învăţământul 
preuniversitar
2. Managementul programelor 
educaţionale
3. Managementul organizaţiei 
şcolare
4. Managementul comunicării 
în mediul didactic (2020)

2001 2005 2011
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2021-2026
24

20

Asociaţia Didakticos 
Timişoara
1. Metodist în învăţământul 
preuniversitar
2. Masterat Masterat

0 ’’Agricultură, schimbări

Pîrvu Valentina 2017-2022

25

climatice şi siguranţă 
alimentară”
3. Managementul comunicării 
în mediul didactic (2020)
4. Leadership şi management 
educational

1992 1998 2006

24 5. Oportunităţi egale în 
educaţie prin valorizarea

21 instruirii diferenţiate

25

Pavel Felicia 2014-2019 110

Academia britanică de afaceri 
şi comunicare European 
Business Management 
Asociaţia Didakticos 
Timişoara
1. Metodist în învăţământul 
preuniversitar
2. Masterat Masterat 
’Agricultură, schimbări 
climatice şi siguranţă 
alimentară”

2004 2010 2019

2019-2024 90 Grad I echivalare 
CCD 01.09.2019

26 Pavel Dănuţ 2014-2019 1. Academia britanică de 1994 2005 2020
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afaceri şi comunicare
115 European Business 

Management
2. Managementul programelor 
educaţionale

90 Masterat ’’Agricultură, 
schimbări climatice şi

2019-2024 siguranţă alimentară” 
echivalat CCD 01.09.2019

27 20 Strategii didactice în abordarea
Penciuc Emilia

2017-2022
25 copiilor cu CES în 

învăţământul preuniversitar 
2. Managementul comunicării 
în mediul didactic (2020)

2007 2012 *

28 Pipirigianu Emilia 2013-2018 * Fără normă de bază 1988 1996 2000
2018-2023

29 25 1.Managementul organizaţiei
Piticariu 25 şcolare 2008 2013 2017

Simona 2018-2023 90 2. Managementul comunicării
Nicoleta în mediul didactic (2020) 

Conversie PIPP
30 Popescu-

Brostescu Gina 2015-2020 90 Grad II 2015
2010 2015 *

2020-2025 0

2019-2024 90 Conversie profesională-lb. 
engleză

32 Proboteanu Aurora 2014-2019 Asociaţia Didakticos 
Timişoara
l.Metodist în învăţământul

1984 1991 1996
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95 preuniversitar
2. Management şi comunicare
3. Managementul programelor 
educaţionale
4. Managementul carierei şi 
dezvoltării personale

pensionară 2019-2024 0

33

Puşcaşu Manuela-
Elena

2016-2021 90
30

Asociaţia Didakticos 
Timişoara/CCD Suceava
1. Metodist în învăţământul 
preuniversitar
2. Management şi comunicare
3. Leadership în educaţie
4. Performanţă în evaluare
5. CRED (2020)

1991 1995 1999

2021-2026
34

Puşcaşu Florin 2018-2023

25
25

1. Managementul organizaţiei 
şcolare

2. Managementul comunicării 
în mediul didactic (2020)

1998 2002 2016

35

Ruscan Silvia 2015-2020 138

Asociaţia Didakticos 
Timişoara
1. Management şi comunicare
2. Leadership în educaţie
3. Academia britanică de 
afaceri şi comunicare 
European Business
4. Metodist în învăţământul 
preuniversitar

1990 1997 2002

2020-2025 0
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36

Sănduleanu Petrolina 2014-2019

100
CCD Suceava

1. Performanţă în evaluare 
Asociaţia Didakticos 
Timişoara
2. Metodist în învăţământul 
preuniversitar
3. Management şi comunicare
4. Multimedia în educaţie

1989 1994
1998

2019-2024 25 2. Managementul comunicării 
în mediul didactic (2020)

37

Ţăran Cristina

2015-2020 75
25

Asociaţia Didakticos 
Timişoara
1. Management şi comunicare
2. Managementul carierei şi 
dezvoltării personale
3. Managementul organizaţiei 
şcolare
4. Managementul comunicării 
în mediul didactic (2020)

2000 2004 2010

2020-2025 0
38

Tîcsa Arsenie 2017-2022 25 1. Managementul organizaţiei 
şcolare 2017 2021 *

39

Todaşcă Oltea 2017-2022 75
25

Asociaţia Didakticos 
Timişoara
1. Management şi comunicare
2. Managementul carierii şi 
dezvoltării personale
3. Managementul organizaţiei 
şcolare
4. Managementul comunicării 
în mediul didactic (2020)

1982 1992 1997

40 Ţuţuianu Mihai
Cristian

2016-2021 Asociaţia Didakticos 
Timişoara

2006 2010 2015
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75
25

1. Management şi comunicare
2. Managementul programelor 
educaţionale
3. Managementul organizaţiei 
şcolare
4. Managementul comunicării 
în mediul didactic (2020)

2021-2026
41

25
1. Managementul organizaţiei 

şcolare
Ungurean Alina

Lăcrămioara
2018-2023 25

30
2. Managementul comunicării 

în mediul didactic (2020)
3. CRED

2003 2007 2010

42 Vasiluţ Mîrtea 
Pensionat

Gheorghe
2017-2022 25

Asociaţia Didakticos 
Timişoara
1.Management şi comunicare

1982 1991 1996

43

Velniciuc Maria 2017-2022 90

Asociaţia Didakticos 
Timişoara
1. Metodist în învăţământul 
preuniversitar
2. Leadership în educaţie
3. Managementul programelor 
educaţionale
4. Managementul organizaţiei 
şcolare

2002 2006 2010
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3.3. Managementul educaţiei nonformale. Activităţi extraşcolare

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE ŞCOLARE SI
9 9 9

EXTRAŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021
9 9

In anul şcolar 2020 -  2021 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 reevaluarilor externe din 28 aprilie 2010, 31 mai 2012, 29 mai 
2014, 2 iunie 2016, iunie 2018, iunie 2020 - am demonstrat că am atins obiectivele urmărite prin 
proiectul Eco -Şcoală obţinând în continuare simbolul internaţional al educaţiei ecologice pentru 
mediul înconjurător, Steagul Verde şi statutul de Eco-Şcoală. În anul şcolar 2020-2021 am 
continuat activitatea de educare ecologică a tinerilor prin intermediul Proiectului Eco-Şcoala şi 
am fost răsplătiţi printr-o medalie acordată de d-na inspector ISJ Suceava, domeniul Educaţia 
permanentă, prof. Tatiana Vântur. De asemenea CCDG Bucureşti ne-a acordat diploma 
internaţională a proiectului ca simbol al muncii de calitate desfăşurate în unitatea noastră 
şcolară.

Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări (SWOT) :

Puncte tari (S) :
> Existenţa unui CDI , a unei săli de festivităţi , cabinete şi laboratoare pe discipline ;
> Participarea elevilor la concursuri şi festivaluri ;
> Participarea elevilor şi a cadrelor didactice la târguri, expoziţii şi simpozioane ;
> Promovabilitate bună la examenele finale ;
> Cadre didactice calificate;
> Cadre didactice preocupate de propria perfecţionare;
> Participarea la schimburi de experienţă cu şcoli din alte ţări;
> Cadre didactice cu stagii de informare şi documentare în străinătate ;
> Participarea şcolii la proiecte europene (Eco-Şcoala, LeAF, Patrula Eco, European

School For A Living Planet, Parrainage, Junior Achievement) ;
> Cadre didactice cu cunoştinte de operare pe calculator şi limba straină (90%);
> Existenţa unui psiholog şcolar ;
> Coeziunea şi buna comunicare în cadrul colectivului didactic ;
> Realizarea de venituri proprii ;
> Conectare la Internet 24 ore/zi ;
> Preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii;

Puncte slabe (W) :
> Spaţiul şcolar insuficient;
> Mijloace didactice insuficiente, uzate fizic si moral (70%);
> Inexistenţa unei săli de sport multifuncţionale;
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> Lipsa motivaţiei învăţării;
> Elevii au orizont cultural limitat;
> Existenţa abandonului scolar;
> Cadre didactice navetiste -  52 cadre (91%);
> Lipsa motivaţiei materiale pentru cadrele didactice;
> Mobilier insuficient şi uzat in proporţie de 10% ;
> Lipsa cabinetului medical şi stomatologic;
> Absenteism sezonier;

Oportunitati ( O ) :
> Cadru natural favorabil (potenţial agricol, turistic şi economic ridicat);
> Comunicare bună cu partenerii sociali şi organizaţiile profesionale;
> Colaborare bună cu administraţia locală ;
> Lipsa conflictelor sau tensiunilor de ordin etnic sau religios;
> Colaborare bună cu primăria, parohia, poliţia şi dispensarul uman din comună ;
> Deschiderea primăriei şi consiliului local la iniţiativele şcolii şi interesul deosebit al 

acestora pentru a asigura minimul necesar bunei desfăşurari a procesului de învăţământ ;
> Buna colaborare şi conlucrare cu 80% din familiile elevilor în vederea îmbunătăţirii 

nivelului educativ şi comportamental;
> Singura şcoală agricolă din zona de munte a judetului Suceava, pe o rază de 120 km, ce 

posedă fermă didactică ;
> Cadre didactice implicate în structurile de conducere a ONG-urilor şi organizaţii 

profesionale de agricultori ( Federaţia Agricultorilor de Munte -  “Dorna”, Fundaţia de 
Dezvoltare “Tara Dornelor”);

> Implicare şi experienţă în dezvoltare agricolă durabilă şi dezvoltarea agroturismului;
> Colaborarea cu numeroşi parteneri:

Ameninţări (T) :
> Spor demografic negativ (scăderea populaţiei şcolare);
> Populatie îmbătrânită;
> Şomaj;
> Părinţi plecaţi în străinătate;
> Acoperirea parţială a localităţii de reţelele de utilităţi ;
> Distanţe mari faţă de şcoală -  intre 2 km -  20 km pentru 60% din elevi ;
> Insuficienta cultură ecologică a populaţiei;
> Pierderea tradiţiilor locale (port naţional, obiceiuri de iarnă, meşteşuguri tradiţionale) ;
> Fonduri insuficiente pentru învăţământ ;
> Lipsa educaţiei agricole a populaţiei conform cerinţelor UE;
> Slaba preocupare a tineretului pentru meserii agricole ;
> Slaba promovare a activităţilor căminului cultural (circulaţia informaţiei);
> Venituri reduse ale părinţilor;
> Posibilităţi 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 :

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
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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

Vechime în 
învăţământ

Vechime 
în funcţie

Specialitate 
Grad didactic

Date de contact

Liceul
Tehnologic
Dorna
Candrenilor

Nedelcu
Cristina 24 ani 15 ani

Geografie 
Gradul I 
Membru în 
Consiliul 
Consultativ ISJ 
Suceava - 
domeniul 
Educaţia 
permanentă

cristina nedelcu 
2002@yahoo.co

0740261497

Comisia metodică a prof. diriginţi:

Unitatea
şcolară

Numele şi
prenumele
responsabil
comisie
metodică

Număr
membri

Vechime 
în înv.

Vechime 
în funcţie

Specialitate
Grad
didactic

Date de 
contact

Liceul
Tehnologic
Dorna
Candrenilor

Piticariu
Simona
Nicoleta,
prof.
responsabil
pentru
liceu

17 15 8 ani
Limba şi
literatura
română/
Limba şi
literatura
engleză
Grad I

piticariusim
ona@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 dobândirea 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 unele dintre ele fiind desfăşurate on
line în perioada când şcoala a fost fizic închisă.

Între alte activităţile extraşcolare consacrate desfăşurate în cadrul Liceului Tehnologic 
Dorna Candrenilor pe tot parcursul anului şcolar enumerăm:
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> Program Parrainage , program care vine în sprijinul elevilor ce provin din familii 
dezavantajate din punct de vedere economic , coordonator prof. Jbanca Daniela

> Proiectul Internaţional Eco- Şcoala coordonator prof. Nedelcu Cristina şi Obadă 
Ingeborg

> Programul Internaţional LeAF coordonator prof.inv.primar Puşcaşu Manuela
> Programul Internaţional Junior Achievement coordonat de prof. Pavel Felicia

- Activităţi specifice de educaţie emoţională a elevilor şi de consiliere psihopedagogică 
desfăşurate de psihologul şcolar Benţan Ioana
- Săptămâna Şcoala Altfel desfăşurată în perioada 02-06.XI.2020 având o tenatică atractivă şi 
desfăşurându-se în manieră online din cauza restricţiilor impuse de pandemie. Dintre activităţi 
un mare succes a avut cea generic intitulată „Mândru să fiu gospodar!” scopul ei fiind strâns 
legat de profilul agricol al liceului şi tradiţia agro-pastorală a zonei de munte.
- Pe 04.XI.2020 a avut loc în manieră online Dezbaterea INVATAMANTUL 
PREUNIVERSITAR AGRICOL - Baza D ezvoltării Durabile In Agricultura, la care au 
fost invitaţi specialişti de marcă din domeniu:
Prof. Dr. Valeriu Tabără, Preşedinte ASAS - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice;
Nicoleta Dragomir, Coordonator proiect "Susţinem Învăţământul Preuniversitar Agricol";
Felicia Stroe, Director Colegiul Tehnologic "Viaceslav Harnaj", Bucureşti; Dan Pavel, Profesor 
Liceul Tehnologic "Dorna Cândrenilor", Suceava; Alin Mihai Paris, Director Liceul Tehnologic 
"Jaques M. Elias", Sascut -  Bacău.
- Agraria La tine acasă avut ca subiect de discuţie tematica Educaţia - factor decisiv pentru 
dezvoltare durabilă? unde prof, şcolii noastre-Dan Pavel a avut onoarea de a reprezenta 
învăţământul preuniversitar agricol din zona de munte, alături de specialişti de marcă în 
domeniu şi alături de prof. dr. Valeriu Tabără, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice - la o dezbatere despre prezentul şi viitorul formării iniţiale a tinerilor pentru agricultură.
- A XXII-a ediţie a Săptămânii Educaţiei Globale s-a derulat şi la Liceul Tehnologic Dorna 
Candrenilor în perioada 16-20 noiembrie 2020.Tema ”It's our world. Let's take action!" a fost 
abordată de elevi, profesori şi părinţi în cadrul unei diversităţi de activităţi, care deşi au avut loc 
online şi-au propus şi au reuşit să puncteze problemele fundamentale ale cetăţeniei globale: 
cauze şi efecte ale problemelor majore care afectează lumea, respect pentru diversitate şi 
comunicare interculturală, ce putem face pentru a face lumea un loc echitabil şi durabil etc. 
Menţionăm că elevii au avut libertate totală de alegere a temei abordate şi a modului de 
prezentare. Îi felicităm şi le dorim să devină cetăţeni fericiţi ai planetei!
- 20 noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, marcată de toţi elevii şcolii 
începând de la preşcolarii Exp.GPN Dorna Candrenilor, GPN Poiana Negri - ’’Dreptul la o 
copilărie fericită”, ajungând până la gimnaziu şi liceu -  toate aceste activităţi sunt ilustrate pe 
pagina de Facebook a şcolii.
- Educaţie împotriva schimbărilor climatice -UNICEF - „Cea mai mare lecţie din lume”, în 
contextul Zilei Internaţionale a Drepturilor Copiilor, clasa a VII-a, prof. Simona Piticariu
- Consiliul Elevilor Liceului Tehnologic D. Candrenilor pe data de 27.XI.2020 au participat la o 
întâlnire online având ca scop principal viitoarele activitaţi, dar şi Ziua Naţională a României.
- Marcarea unor evenimente semnificative pentru istoria şi cultura noastră : Ziua Armatei, Ziua 
Naţională a României, Ziua Unirii 1 Decembrie si 24 Ianuarie -  coordonator, prof.Dumitrescu 
Alina
- Sărbătorirea Zilei Naţionale a României printr-o gamă variată de activităţi educative 
promovate pe pagina de facebook a şcolii dar şi în comunitatea locală sub deviza ” Patriotismul 
nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care 
nu există iubire de ţară.”
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- 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.
- Patrula de Reciclare ROREC, coordonator prof.Cojocaru Daniela
- Serbări şcolare -  Exp. Datini şi obiceiuri de iarnă ( prof. Obadă Ingeborg, prof.Puşcaşu 
Manuela, prof. Năstase Loredana, instr. Lostun Costel, coregraf Roşuş Sînziana)
- 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, 
creaţia lui rămâne de actualitate, reprezentând un simbol al culturii româneşti.
- În data de 22.II.2021 a vut loc competiţia Junior Achievement România numită JA BizzFactory
- preselecţie pentru Incubatorul Naţional de Afaceri!. Astfel în intervalul 18-22 februarie 2021, 
45 elevi ai şcolii noastre (coordonaţi de 6 cadre didactice) au gândit, au creat, au muncit în 
echipă, au descoperit, au învăţat, au acumulat experienţă - în cadrul Innovation Days 
Agribusiness.Felicităm toţi elevii şi profesorii pentru implicarea şi creativitatea de care au dat 
dovadă, pentru ideile inovative şi realizabile pe care le-au prezentat, pentru efortul 
depus!Mulţumim în special elevilor clasei a IX-a, pentru curajul de care au dat dovadă intrând în 
competiţie alături de colegii lor mai mari!A fost mai mult decât o experienţă de învăţare!
- Proiectul Erasmus+ acreditare după o activitate intensă de proiectare-planificare şi depunere a 
candidaturii în septembrie-octombrie 2020, astăzi suntem mândri că ne regăsim pe lista finală a 
organizaţiilor acreditate pentru perioada 2021-2027! ’’Organizaţiile acreditate Erasmus vor 
obţine un acces simplificat la oportunităţile de finanţare din cadrul acţiunii-cheie 1 a viitorului 
program (2021-2027). Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că solicitantul a elaborat 
un plan de implementare a unor activităţi de mobilitate de înaltă calitate, în cadrul unui efort mai 
amplu de a-şi dezvolta organizaţia.” (CE, Erasmus+)
- Luna martie a venit cu martişoarele realizate din materiale reciclabile dar şi cu pregătirea 
răsadurilor sau pregătirea terenurilor agricole din lotul şcolii pentru viitoarele culturi.
- În cadrul proiectului WorldSkills, elevii din echipa Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor au 
organizat videoconferinţa "Profesiile agriculturii viitorului". Ne-au onorat cu prezenţa şi cu 
expertiza profesională d-nii conf. dr. ing. Sima Nicuşor (USAMV Cluj-Napoca), dr. ec. 
Ungureanu Dănuţ (directorul CEFIDEC Vatra Dornei, Agenţia Naţională a Zonei de Munte), 
ing. Cătună Carmen (cercetător Centrul de Economie Montană din cadrul Academiei Române). 
Felicitări elevilor participanţi şi prof. Dan Pavel, Gina Popescu, Lucian Broştescu!
- Amitie sans frontieres! - săptămâna Francofoniei la Dorna Candrenilor- 26.III.2021.Un schimb 
real de experienţe, cunoştinţe, idei a fost realizat prin marcarea simultană a săptămânii franco- 
române (expoziţii, preparate gastronomice, audiţii muzicale ş.a), de către Liceul Tehnologic 
Dorna Candrenilor şi Colegiul Agricol ”Campus Bougainville”.
Activităţile s-au finalizat în cadrul videoconferinţei privind educaţia şi formarea profesională 
agricolă în România, respectiv în Franţa. Elevi şi profesori, francezi şi români, au fost împreună
- despărţiţi de graniţe dar apropiaţi de gânduri şi emoţii.
Mulţumiri prof. Tassadit Bekka, prof. Didina Bejan (Franţa); felicitari prof. Dan Pavel şi 
Manuela Puşcaşu (România).Mulţumiri respectuoase prof. Felicia Danea, care a fost, ca 
întotdeauna, alături de noi şi de idealurile noastre!
- 27.III.2021 am sărbătorit Ora Pământului sub deviza „Lăsăm telefoanele si laptopurile închise, 
stingem lumina si simtim Pământul care ne tine pe toţi! ”
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- Deşi vârful Omorului este încă sub zăpadă, elevii clasei a X-a LA - umăr la umăr cu profesorii 
şi personalul şcolii - au înţeles să întâmpine primăvara aşa cum se cuvine la o casă de gospodari: 
igienizarea pomilor şi a plantaţiei de coacăz negru, curăţarea urmelor lăsate de toamnă-iarnă pe 
copaci şi pe straturile de flori şi mai ales instalarea noului solar!Astăzi a fost o zi cu adevărat 
”verde”, pentru care le mulţumim sârguincioşilor elevi şi profesorilor coordonatori ( Pavel Dan, 
Puşcaşu Manuela, Brostescu Lucian, Popescu Broştescu Gina)
- În data de 8 mai 2021 a avut loc excursia elevilor participanţi la activitatea II.3. din Proiectul 
POSE ”Cum e să fii student”. Elevii participanţi au beneficiat de transport cu autocarul, 3 mese 
(mic dejun, prânz, cină), bilete de intrare la Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul de Artă, Grădina 
botanică, USAMV şi FSEGA. Cadrele didactice insoţitoare au fost Puşcaşu Manuela, Chirileanu 
Oana, Buletic Mariana.
- În perioada 10-11 mai 2021 avut loc Felicitări semifinale Concursului JA BizzFactory: 
Pan-Cycling RO, clasa a XI-a B; Happy Bibi, clasa a XI-a A; Soft Lips, clasa a IX-a AC;
Warm Shepps, clasa a IX-a AC; Wood Craft Bucovina, clasa a XI-a B;AgroBusiness Dorna 
Photography, clasa a XI-a B;Woodworkers, clasa a XI-a B. În FINALA NAŢIONALĂ JA 
Company of the Year 2021 ajungând echipele şcolii noastre PAN-CYCLING RO si WARM 
SHEEPS. Suntem mândri de ei şi îi felicităm pe toţi pentru implicare, timp, resurse, creativitate 
şi mai ales pentru sufletul pe care l-au pus în această activitate! În ultimele 4 luni, 45 elevi şi 8 
profesori au muncit împreună, au dezvoltat idei de afaceri, au participat la sesiuni de consultanţă 
ş.a. dar mai ales au acumulat experienţe în incubatorul de afaceri JA BizzFactory 2021.
- Echipa şcolii noastre, alcătuită din elevi ai clasei a XI-a B, intitulată Pan - Cycling RO, a primit 
premiu secţiunea Access Award oferit de FedEx. În Incubatorul de antreprenoriat JA 
BizzFactory 2021 au fost înscrise 444 echipe de elevi şi studenţi, iar din totalul de 17 echipe de 
elevi calificate în finala naţională, două au reprezentat şcoala noastră: PAN-CYCLING RO şi 
WARM SHEEPS.Felicitări copiilor Warm Shepps pentru performanţa de a se califica în finală, 
având în vedere că sunt doar în clasa a IX-a!Pentru toate cele 9 echipe LTDC înscrise în 
Incubator, a fost o experienţă interesantă, o oportunitate de învăţare altfel şi, incontestabil, o 
acumulare de competenţe necesare şi utile în activitatea viitoare.Felicitări tuturor elevilor şi 
profesorilor coordonatori!
- O nouă excursie a elevilor din cadrul proiectului ROSE, subproiect ACTIV, având ca obiective 
orientarea în carieră şi educaţia culturală, Iaşi, 28-29 mai 2021.
Mulţumim gazdelor de la Universitatea de Ştiinţe ale Vieţii, Palatul Culturii, Grădina Botanică, 
Universitatea ”Al.I.Cuza”. Felicitări elevilor participanţi - pentru implicare, interes, disciplină şi 
mai ales pentru deschiderea de care au dat dovadă pentru o informare corectă şi complexă 
necesară alegerii traseului profesional.Mulţumim cadrelor didactice Broştescu Lucian, Macovei 
Florica, Obadă Ingeborg, Popsecu Broştescu Gina.
- Echipa Pan-Cycling RO a reprezentat România, în perioada 1- 4 iunie 2021, la EU GREEN 
WEEK 2021 / GEN-E FIGHTS FOR ZERO POLLUTION, event organizat sub egida Comisiei 
Europene, dedicat implicării tinerilor în prevenirea şi combaterea poluării.
În competiţie cu echipaje de tineri de pe întregul continent, copiii noştri (Georgiana, Dani, 
Alexandra, Ligia, Iulian - coordonaţi de prof. Felicia Pavel) au fost implicaţi şi responsabili: au 
creat, au învăţat, au comunicat, au acumulat experienţe din domeniul profesional dar şi de natură 
lingvistică, socială, emoţională, fiind apreciaţi de juriu şi organizatori şi obţinând un merituos 
loc 4.
- LEARNING ABOUT NEW CULTURES AND PRACTISING ”SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE 
NOI CULTURI ŞI SĂ APLICĂM CUNOŞTINŢELE OBŢINUTE”
În anul şcolar 2020-2021, 10 dintre elevii Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor (cl. a VII, a 
IX-a AC, XAB) au participat la activităţile din cadrul proiectului Etwinning „Learning about 
new cultures and practising”, proiect desfăşurat în parteneriat cu 5 ţări europene: Turcia, 
Lituania, Spania, Croatia, Italia. În proiect au fost înscrişi 15 profesori şi 95 de elevi. Mulţumită 
participării la acest proiect, elevii au conştientizat marile schimbări pe care le-a creat tehnologia
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în educaţie şi au dobândit cunoştinţe despre alte culturi. Explorând diferenţele culturale, locurile 
istorice şi turistice, s-au realizat activităţi interactive, s-a produs conţinut video, jurnale 
electronice şi s-a învăţat editarea video. S-a menţinut permanent contactul cu partenerii 
organizând seminare web la intervale regulate şi ne-am închegat ca echipă în discuţii zilnice pe 
contul de whtsapp.. Evenimentele au fost publicate pe site-ul şcolii noastre, pe pagina de 
Facebook şi Twitter. A fost sursa noastră de motivaţie pentru ca elevii să adopte un rol activ în 
proiect şi să realizeze punctele ţintă ale acestuia. Apreciem atitudinea şi comportamentul 
democratic al elevilor în activităţile desfăşurate, gradul de implicare şi voinţa lor de a împărtăşi 
experienţele cu elevii parteneri şi le mulţumesc pentru implicare: Hornea Bogdan, Ailenei 
Antonio, Lăcătuş Adina, Irimescu Andreea, Păştinaru Ana-Maria, Candrea Leontina, Boca 
Alexandra, Chiruţă Georgiana, Bunduc Vlad. Colaborator permanent şi editor materiale: Hornea 
Simina.Prof.coordonator: Piticariu Simona.
- În activitatea numită Profesiile agriculturii viitorului! au fost implicaţi 10 elevi şi 3 cadre 
didactice ( Pavel Dan, Broştescu Lucian, Popescu Broştescu Gina ) care au participat pe 
parcursul întregului an şcolar la proiectul ’’Profesiile agriculturii viitorului”, iniţiat şi dezvoltat 
de WorldSkills Romania în colaborare cu Station Europe şi Profesorul Digital şi finanţat de 
Raiffeisen Comunitati. Mulţumim organizatorilor pentru oportunitate, pentru experienţele de 
învăţare într-un mediu virtual interactiv, pentru stimularea dezvoltării la elevi a competenţelor 
necesare în carieră, precum şi pentru premiile oferite participanţilor.
- În perioada 28 iunie - 9 iulie 2021, 14 elevi din clasa a X-a şi a Xl-a (calificarea Tehnician în 
agroturism), coordonaţi de 5 cadre didactice, au participat la proiectul privind organizarea şi 
desfăşurarea instruirii practice în ferme şi pensiuni agroturistice, vizând dezvoltarea 
competenţelor profesionale şi transversale - în vederea creşterii şanselor de ocupare în domeniu, 
stimulării iniţiativei şi antreprenoriatului în mediul rural.
Proiectul finanţat de #worldvisionromania aduce elemente inedite, menite să sporească 
implicarea elevilor, partenerilor de practică, comunităţii, dar mai ales să asigure atingerea 
obiectivelor şi sustenabilitatea.Mulţumim partenerilor de practică: Pensiunea Eco- Hunea 
(Panaci), Pensiunea Poiana (Poiana Negri), Pensiunea Eliza (Coşna), SC Dany Lilly SRL 
(Neagra Şarului), Ferma familială Adriana şi Vasile Ţarcă (Şaru Dornei), Ferma familială 
Mitrofan Onisim (Dealu Floreni).
- 23 iulie 2021 Georgiana şi Pan Cycling RO, participanţi GEN-E : cel mai mare festival de 
antreprenoriat din Europa!Tineri care aleg acţiunea în locul inerţiei, eroi care vor transformarea 
lumii în una mai bună. Găzduit de JA Lituania, evenimentul a fost o celebrare a spiritului 
antreprenorial şi a realizărilor a mii de tineri antreprenori europeni, finalizându-se pe 15 iulie 
2021, cu ocazia Zilei Mondiale a Competenţelor Tinerilor UNESCO, dedicată reimaginării 
Competenţelor Tinerilor după Pandemie. FELICITĂRI, GEORGIANA!Felicitări Pan Cycling! 
Felicitări tuturor participanţilor.Mulţumim susţinătorilor pentru voturi şi #jaromania pentru 
oportunitate!
- Pe parcursul vacanţei de vară au avut loc revederi emoţionante cu promoţii ale foştilor elevi ( 
de 10, 20 sau chiar 50 de ani ) ai şcolii ceea ce demostrează că anii petrecuţi la şcoala noastră 
rămân întipăriţi în inimile foştilor elevi ca o experienţă frumoasă la care se întorc cu nostalgie.

- Activitatea Comisiei Metodice a profesorilor diriginţi în primul semestru al anului şcolar 2020
2021 s-a desfăşurat în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar 
şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior.Comisiei diriginţilor si-a propus 
drept priorităţi o mai mare atenţie acordată creşterii standardelor de performanţă, modului în 
care elevii se integrează în colectivele lor, creşterii interesului pentru învăţătură, colaborării cu 
părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoala-familie, îmbunătăţirii capacitaţii de socializare în 
colectivităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, evitarea actelor de violenţă, promovarea 
tradiţiei dar şi a spiritului civic şi patriotic.
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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 şi ca un mijloc 
de formare a personalităţii lor, de pregătire multilaterală pentru viaţă, pentru integrarea în 
societate.

Activitatea desfăşurată________________________________________________________
Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs (la ciclul 

liceal), pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor:
- de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevi (conform programei 
de consiliere şi orientare)
- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi.
Puncte tari:
- 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, a orei de dirigenţie;
Puncte slabe:

- Majoritatea elevilor sunt navetişti şi părăsesc ultima oră mai devreme de aceea, uneori,
______ ora de dirigenţie nu se poate desfăşura în condiţii optime.________________________

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, 
activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii) şi desfăşurarea activităţilor educative 
stabilite:
Puncte tari:
- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi 
semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul şcolii;
- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative 
specifice statutului de diriginte;
- diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;
- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care 
îi coordonează.
Puncte slabe:
Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea
situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării._______________

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului 
Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului.
Puncte tari:
- 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.
Puncte slabe:
- 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;
- părinţii nu sunt prezenţi la lectorate, cauza absenteismului (uneori total) fiind lipsa
interesului, îndatoririle casnice, munca;____________________________________________
______ Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza
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analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor 
metodice:
Puncte tari:
- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii 
educative;
-susţinerea unor activităţi model în cadrul comisiei metodice a profesorilor diriginţi
- Puncte slabe:
- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite.

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi 
promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale -  tablouri, 
flori, seturi de fotografii reprezentative pentru clasă).
Puncte tari:
- 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.
Puncte slabe:
- insuficientă personalizare a laboratorului de informatică;
-slaba conexiune la internet-suprasolicitarea reţelei:__________________________________

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 
Puncte tari:
- toţi diriginţii au prelucrat Regulamentului 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-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 
situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev -  profesor;
- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă 
şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă,
- există un parteneriat interinstituţional stabil care permite consilierea psiho-pedagogică a 
elevilor.
Puncte slabe:

- 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;

Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare a clasei:
Puncte tari:
- s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) noua procedură de 
sancţionare/corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, absenteism 
şcolar, telefoanele mobile, comportament agresiv etc.)
- a existat o bună colaborare cu Poliţia şi Jandarmeria în vederea prevenirii şi combaterii 
cazurilor de indisciplină sau de deviere 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.)
Puncte slabe:
- 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

53



reabilitare)
- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar;
- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi;
- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune; 
-dificultăţi de stopare a fenomenului de migrare spre bar/cafenea în timpul programului 
şcolar.
-dificultăţi de stopare a folosirii telefonului mobil în timpul orelor;______________________

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor
Puncte tari:- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu 
pondere ridicată la clasa a XII-a) privind programa şi calendarul examenului de bacalaureat, 
traseul socio-profesional al absolvenţilor.
-susţinerea unor activităţi model în cadrul întâlnirilor comisiei metodice.
- informarea claselor a XI A/ B/, XII-a A/B/M, cu privire la metodologia examenului de 
certificare a competenţelor profesionale, dar şi a simulărilor pentru Examenul de Bacalaureat.

Consiliul elevilor Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a luat parte la diferite 
proiecte în liceu ce au primit un feedback foarte bun din partea tuturor. Elevii din consiliu au 
luat parte la diferite activităţi care au avut ca scop prevenirea actelor de violenţă în rândul 
tinerilor şi promovarea unor valori care trebuie să reprezinte fundamental caracterului uman: 
toleranţa, prietenia, creativitatea, participarea activă, etc. Consiliul elevilor a organizat 
prezentări, având la bază desene ale copiilor care au promovat aspecte pozitive din viaţa de liceu 
precum: curaj, ambiţie, prietenie, ajutor, etc. De asemenea, în Ziua Internaţională a cititului 
împreună a fost organizată o dezbatere pe seama importanţei lecturii la toate vârstele.

Consiliul reprezentativ al părinţilor de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 
urmăreşte în anul şcolar 2020 -2021 să-şi intensifice sprijinul acordat conducerii şcolii în 
activitatea de instruire şi educare a elevilor.

Relaţia Consiliului reprezentativ al părinţilor cu conducerea şcolii este foarte bună. De 
asemenea, apreciem şi activitatea Comitetelor de părinţi pe clasă. Trebuie să subliniem faptul că 
părinţii elevilor şcolii noastre participă regulat şi activ la aceste întâlniri chiar dacă s-au realizat 
în mediul online cu precădere. Au fost organizate şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de 
unitate, conform planificărilor, consultaţii pe probleme specifice (evaluări /examene 
naţionale,concursuri,admiteri ) etc.

D-na director adjunct Pavel Felicia a prezentat părinţilor Calendarul şi metodologia de 
organizare şi desfăşurare a examenelor de evaluare la sfârşitul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a, EN 
VIII, Bacalaureat şi Certificare a calificării profesionale nivel 3 şi 4.

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi s-a menţinut o relaţie permanentă 
între părinţi şi cadre didactice. S-a realizat o comunicare foarte bună cu toate cadrele didactice 
din şcoală împreună cu care au fost organizate activităţi extracurriculare.

Conducerea unităţii de învăţământ a asigurat popularizarea acestor activităţi pentru 
crearea unui impact pozitiv, atât în unitatea de învăţământ cât şi în comunitate.

Proiecte şi programe desfăşurate:

a) Educaţia rutieră - activităţile derulate au fost multiple, fiind organizată şi o Săptămâna a 
Educaţiei Rutiere în şcoala noastră. Între obiectivele principale urmărite s-au aflat şi însuşirea 
noţiunilor elementare referitoare la indicatoarele rutiere şi conştientizarea de către elevi, a 
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
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mecanici auto de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor s-au desfăşurat activităţi organizate şi 
coordonate de prof. Ciupercovici Dan cu teme cum ar fi:
- Oraşul, comuna, satul;
- Categorii de pietoni;
- Reguli de circulaţie asociate diferitelor semne de circulaţie;
- Tipuri de indicatoare (indicatoarele de avertizare, de reglementare şi de orientare şi informare) 
etc.

Un alt proiect important desfăşurat a fost Permisul de conducere- responsabilităţi ( prof, 
coordonator Găină Petronela ), a avut ca scop cunoaşterea regulilor de circulaţie pe care atât 
pietonii cât şi conducatorii auto trebuie să le respecte în calitate de participanţi 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.
crt

Titlul
programului
/proiectului/
campaniei

Scurtă descriere Organizator Perioada de 
implementar
e

Nr.de
beneficii

Parteneri

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. 2020 - 
mai 2021

50 elevi 
gimnaziu 
, 50 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
2021

50 elevi 
gimnaziu 
, 50 elevi 
liceu

SMURD
Vatra
Dornei

Voluntariat, sănătate şi igienă, protecţia consumatorului

În anul şcolar 2020-2021, în cadrul Comisiei pentru educaţie sanitară de la Liceul 
Tehnologic Dorna Candrenilor s-au desfăşurat următoarele activităţi:

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

• Realizarea instructajului elevilor referitor la Regulamentul şcolar, normele de protecţia 
muncii, PSI, circulaţie rutieră, reguli sanitare ce trebuie respectate în timpul pandemiei.

• Reorganizarea grupelor sanitare la fiecare clasă, pentru realizarea controlului igienic al 
elevilor.
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• Dotarea truselor sanitare cu materiale de strictă necesitate.
• Realizarea controlului medical obligatoriu al personalului din unitatea şcolară de către 

medicul de medicina muncii.
• Observarea stării de sănătate a elevilor şi a frecvenţei la toate orele de curs.
• Pregătirea elevilor în cadrul orelor de biologie în vederea acordării primului ajutor în 

caz de accidentări.
• Menţinerea curăţeniei în şcoală, grupuri sanitare, cantină, internate şi curtea şcolii.
• Concurs ,, Cea mai curată clasă”
• Vaccinarea elevilor de către medicul şcolar.
• Organizarea riguroasă a vieţii elevilor în internat. Asigurarea confortului necesar pentru 

studiu şi petrecerea timpului liber.
• Asigurarea unui meniu consistent şi pregătirea igienică a hranei la cantina şcolii.
• Realizarea de drumeţii în natură şi concursuri sportive în aer liber (volei, fotbal, ski, 

săniuş) 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.

• Prezentarea de către reprezentanţi ai firmelor Allways a produselor de igienă personală şi 
modul de utilizare al acestora pentru o viaţă sănătoasă.

• În orele de consiliere şi orientare a elevilor şi părinţilor au avut loc expuneri, studii de 
caz, prezentare de referate, dezbateri pe teme de educaţie sanitară , igienă, educaţie 
rutieră şi ecologie,cum sunt:

- alimentaţia raţională a tinerilor;
- reguli de igienă ce trebuie respectate în timpul pandemiei;
- igiena individuală şi colectivă;
- pevenirea consumului de droguri;
- boli digestive, circulatorii, respiratorii ( cauze, simptomatologie, prevenire);
- regimul zilnic al elevului;
- bolile sezonului rece şi prevenirea lor;
- bolile cu transmitere sexuală şi prevenirea lor;
- metode contraceptive;
- prevenirea tulburărilor de pubertate;
- prevenirea accidentelor de circulaţie;
- poluarea mediului şi efectele ei asupra sănătăţii umane; protecţia mediului.

Diseminarea activităţilor desfăşurate în şcoală se face prin mai multe moduri: pe pagina 
de facebook a şcolii gestionată de prof, director adjunct Pavel Felicia, prin articole publicate în 
presa locală, pe blogul Educaţia FnonF, prin expoziţii pe holurile şcolii sau în clase, fotografii şi 
alte materiale grafice care sunt afişate în şcoală, pe site-uri de pe internet.

În anul şcolar 2020-2021 la Liceul Tehnologic din Dorna Candrenilor s-au organizat o 
serie de activităţi educative de informare, consiliere şi prevenţie a violenţei.

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 violenţă.
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De asemenea, s-a urmărit motivarea elevilor pentru implicarea lor în proiecte concrete 
de prevenire a violenţei şi oferirea posibilităţii de a-şi valorifica în mod constructiv timpul liber.

Monitorizarea fenomenului de violenţă se face cu regularitate de către profesorul 
responsabil cu acest domeniu-Macovei Florica.

Coordonator programe şi proiecte educative, 
profesor Cristina Nedelcu

3.4. Strategii educaţionale. Dezvoltare, coordonare şi colaborare prin parteneriate
Nivelurile, durata şi efectele colaborării Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor cu 

reprezentanţii comunităţii locale au fost în general rezultatul existenţei unor necesităţi localizate 
preponderent la nivelul unităţii de învăţământ. Categoriile cele mai importante în care se 
încadrează relaţiile şcoală-comunitate derulate în ultimii ani sunt:
1) Necesităţi de formare - acestea pot fi localizate atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul 
membrilor comunităţii. În cazul grupului-ţintă elevi, prin intermediul diriginţilor, se realizează 
educarea non-formală a elevilor prin participarea la manifestări culturale şi artistice, vizite la 
muzee, excursii etc.
2) Necesităţi materiale - atragerea de resurse materiale din comunitate este în general susţinută 
de conducerea unităţii de învăţământ şi este orientată atât către autorităţile locale cât şi către 
diverşi alţi parteneri.
3) Necesităţi umanitare - parte a educaţiei oferită în cadrul şcolii noastre, spiritului umanitar 
format elevilor s-a manifestat în numeroase ocazii -  în general create şi duse la îndeplinire prin 
iniţiativa concretă a elevilor. Elevii au întreprins multe campanii de strângere de fonduri şi de 
obiecte cu care au venit în ajutor familiilor nevoiaşe.
4) Necesităţi de consultare la nivel managerial - dialogul cu diferiţi parteneri interesaţi de 
evoluţia unităţii de învăţământ a avut ca scop atât facilitarea găsirii soluţiilor pentru diverse 
probleme cât şi necesitatea de a conştientiza partenerii asupra problemelor existente.

Problemele şcolii sunt problemele comunităţii din care aceasta face parte -  iar 
parteneriatul în identificarea şi soluţionarea acestora este cel care asigură transpunerea în 
practică a priorităţilor dezvoltării instituţiei.

Eficienţa actului educaţional depinde, printre altele, de stabilirea şi dezvoltarea unei 
relaţii optime cu comunitatea: administraţia publică locală (Primărie, Consiliul Local), agenţii 
economici, mediul de afaceri, mass-media, instituţii de cultură, organizaţii neguvernamentale, 
biserici, părinţi etc.

Toate aceste componente ale comunităţii locale trebuie angrenate în formarea elevilor 
astfel încât să devină mai târziu obiectul unei integrări optime în societate. În acest sens, 
actorilor comunităţii trebuie să li se ofere informaţii privitoare la mediul şcolar şi să li se asigure 
posibilităţi de participare sau implicare în procesul de dezvoltare a şcolii şi de îmbunătăţire a 
calităţii educaţiei. În esenţă, finalităţile educaţiei -  idealuri, scopuri, obiective, ş.a. -  nu privesc 
doar instituţia şcolară, ci se înscriu în tabloul mai vast al construcţiei sociale. De aceea 
comunitatea trebuie să-şi asume responsabilităţi cât mai clare în diverse activităţi 
extracurriculare desfăşurate de elevii şi cadrele didactice din şcoală, precum şi în descoperirea 
de noi resurse financiare şi materiale menite a dărui actului didactic un plus de calitate. Această 
din urmă activitate poate fi realizată prin sponsorizări ale unor activităţi (conceperea de reviste 
şi/sau publicaţii şcolare, excursii tematice, vizite, vizionări de spectacole, dotarea cu echipament
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sau mijloace de învăţământ), precum şi prin sprijinirea elevilor cu probleme sociale deosebite 
sau a celor supradotaţi (prin acordarea de burse, stimulente financiare, premii etc.).

Optimizarea procesului instructiv-educativ se bazează pe parteneriatul real, funcţional cu 
părinţii elevilor, element relevant, chiar decisiv, în construcţia personalităţii elevilor. Din această 
perspectivă, menţionăm activităţile din cadrul Asociaţiei de Părinţi care funcţionează în cadrul 
Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor. În acest sens a fost depus şi aprobat proiectul finanţat 
de World Vision - pentru stagiile de practică, cu o finanţare de 13.500 lei, proiect desfăşurat 
începând cu luna iunie-iulie 2021;

Un management eficient trebuie să anticipeze evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă la 
nivel local şi naţional pentru a răspunde în mod eficient prin politicile şcolii în domeniul 
curriculum-ului, dezvoltării personalului, finanţării, etc., provocărilor următorilor ani.

Anticipând în mod corect aceste evoluţii, credem că se va putea acţiona astfel încât 
instituţia noastră să fie pregătită: să menţină un standard înalt de pregătire a actualilor elevi, 
oferindu-le acestora un set de competenţe, cunoştinţe şi abilităţi necesare în societatea actuală; 
să atragă prin programele sale noi categorii de beneficiari ai unei educaţii şi instruiri moderne şi 
eficiente; să îndeplinească, pe termen lung, cerinţele comunităţii pe care doreşte să o 
deservească, prin oferirea de absolvenţi valoroşi care ajung să profeseze cu succes în domenii 
importante. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a desfăşurat numeroase activităţi în 
parteneriat, aşa cum reiese din prezentarea de mai sus.

Raport analiză activitate financiar-contabilă
Privind activitatea financiar-contabilă din anul şcolar 2020-2021, în perioada 

01.09.2020 - 31.08.2020, la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, s-au derulat fonduri de la 
bugetul de stat, bugetul local, fonduri din autofinanţare fonduri din subvenţii de la stat.

În această perioadă, din fondurile primite de la bugetul de stat prin Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava, în valoare de 5.009.041 lei, s-au făcut plăţi pe categorii de cheltuieli astfel:

✓  cheltuieli de perso n a l, în valoare de 4.654.318 lei, din care: fonduri de la bugetul de stat, 
reprezentând cotă parte de TVA destinată cheltuielilor de personal din învăţământ, ca 
parte a finanţării de bază,; drepturi salariale acordate personalului care a participat la 
examenele naţionale în anul 2018,

✓  cheltuieli cu naveta  elevilor, în baza cererilor aprobate şi cheltuieli de deplasare a  
cadrelor didactice care au p a rtic ipa t la  bacalaureat, sesiunea iulie şi august 2019 
(transportul), plăţi în cuantum de 23.400 lei;

✓  cheltuieli cu sprijinu l acordat p r in  p rogram u l ,,Bani de lic e u ”, bursa pro fesiona lă  si 
bursă R epublica  M oldova , în baza cererilor aprobate, în această perioadă s-au făcut plăţi 
în cuantum de 185.068 lei;

✓  cheltuieli cu fo n d u l de handicap, în valoare de 66.471 lei;
✓  cheltuieli P R O IE C T  R O S E  an 3 de im plementare, în valoare de 79.784 lei.

De la bugetul local, în anul şcolar 2020-2021, s-au făcut plăţi în cuantum de 681.530 lei, 
pe următoarele categorii de cheltuieli:

✓  cheltuieli cu bunuri şi servicii -  611.745 lei, din care s-au făcut plăţi pentru:
o întreţinerea 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.);
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materiale de curăţenie; cheltuieli cu încălzitul (lemn de foc) şi iluminatul; servicii 
de furnizare a apei; canalizare şi salubrizare; servicii telefonice, telecomunicaţii, 
internet; servicii informatice şi alte servicii; examenului medical psihologic 
obligatoriu; deratizare, dezinsecţie; asigurări şi alte servicii pentru mijloace de 
transport din dotarea şcolii ş.a.); 

o reparaţii curente (lucrări de igienizare şi reparaţii); 
o dotări cu obiecte de inventar, în valoare de 18.624,96 lei; 
o cheltuieli de transport (naveta personalului didactic); 
o cheltuieli de deplasare a personalului în interes de serviciu; 
o alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, taxe, pregătire profesională, ş.a.

✓  cheltuieli cu ajutoare sociale în numerar, pen tru  copii cu C ES , în valoare de 10.635 lei, 
pe baza dosarelor întocmite şi aprobate în concordanţă cu prevederile legale în acest 
sens;

✓  cheltuieli cu bursele şcolare  -  59.150 lei, pe baza dosarelor întocmite şi aprobate în 
concordanţă cu prevederile legale în acest sens.

Din activitatea de autofinanţare, unitatea şcolară a avut la dispoziţie suma de 222.347,32 
lei, formată din: so ldu l contului de d isponib il din autofinanţare la începutul anului şcolar 2020
2021 în valoare de 148.453,32 le i, şi venituri, încasate în această perioadă, în valoare totală de 
73.894 lei, pe categorii de venituri: venituri internat-cantină şi GPP, în valoare de 66.124 lei, 
venituri de la ferma didactică din activitatea curentă, în valoare de 7.070 lei, subvenţii pentru 
teren şi animale, în valoare de 41.053 lei, venituri de la şcoala de şoferi 700 lei. În perioada de 
raportare s-au făcut cheltuieli în valoare totală de 114.224 lei, din care: 64.128 lei cheltuieli 
internat-cantină şi GPP; 50.096 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru ferma didactică şi 
şcoala de şoferi. L a  data  de 31.08.2021, so ldu l contului de d isponib il din  autofinanţare era în 
valoare de 152.969,72 lei.

C ontabil şef,
Ec. C andrea Bozga M aria

Director,

Prof. Valentina Pîrvu

Director adjunct, 

Prof. Felicia Pavel
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