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INTRODUCERE.METODOLOGIE DE REALIZARE. 

 

 Cel mai dinamic sector al societăţii, invăţămantul, se dezvoltă pe baza cerinţelor de 

dezvoltare bine fundamentate în documentele pragmatice elaborate de Guvernul României, 

armonizate cu cele elaborate de instituţiile europene. Desigur, aceste documente işi definesc 

pragmatismul la nivelul comunităţilor locale, ţinandu-se cont de specificul şi condiţiile concrete 

comunitare. În fundamentarea direcţiilor de acţiune s-a pornit de la faptul ca educaţia de bază 

reprezintă fundamentul intregului edificiu cultural, profesional şi social al personalităţii umane, 

fiind un important factor de progres cultural, cu implicaţii directe asupra stării generale a 

resurselor umane. Fundamentarea pregătirii profesionale trebuie să fie in concordanţă cu 

cerinţele pieţei forţei de muncă şi programul regional de dezvoltare. 

 Legile şcolii trebuie să schimbe fundamental şi filosofia, dar şi practica educaţională. 

Pentru aceasta, insă, efortul se cere a fi uriaş, constant, iar buna-credinţă este cerinţă sine qua 

non. Marile provocări ce ne aşteaptă solicită munca devotată a tuturor oamenilor şcolii, a 

partenerilor educaţionali, a comunităţii locale. Este evident că e nevoie in primul rând de muncă, 

seriozitate, demnitate şi echilibru pentru a izbuti în toate proiectele asumate. 

 Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor oferă populaţiei şcolare din bazinul Dornelor 

posibilitatea formării unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să se integreze 

activ în societatea exploziv-informaţională a mileniului III. 

 În acest sens, şcoala noastră oferă şanse egale, dând elevilor posibilitatea de pregătire 

teoretică şi practică, care să le permită să se adapteze cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă sau 

urmarea unei cariere universitare. 

 

MANDATUL ŞI VIZIUNEA MANAGERIALĂ. MISIUNEA ASUMATĂ. 

 Echipa managerială, pentru a putea realiza viziunea şi misiunea asumată pentru anul 

şcolar 2017-2018, a fost conştientă că trebuie să promoveze principiile unui management de 

calitate, să realizeze un climat educaţional incluziv, să respecte principiul egalizării şanselor, in 

scopul integrării şcolare şi al dezvoltării personale şi profesionale. S-a incercat realizarea 

coordonării unui act didactic  de calitate, centrat pe elev, înscriindu-ne in exigenţele şcolii 

europene actuale. 

 Schimbările care au loc in societatea contemporană – nivelul înalt al dezvoltării tehnice şi 

ştiinţifice, tendinţa de globalizare, aplatizarea ierarhiilor organizaţionale, cerinţa de servicii de 

foarte bună calitate – toate acestea impun şi schimbarea şcolii, a rolului ei. În noile circumstanţe, 

calitatea în educaţie a fost denumită drept un proces de continuă imbunătăţire a sistemului 

educaţional pentru a asigura atingerea stării optime in dezvoltarea personală, socială, fizică şi 

intelectuală a fiecărui copil care va fi dat sub formă de "produs" societăţii. Pornind de la aceste 

deziderate, stabilite de documentele educaţionale in vigoare, in anul şcolar 2017-2018, 

conducerea şcolii a avut in vedere concentrarea eforturilor pentru ca, impreună cu colegii să se 

realizeze un deziderat unanim dorit: elevii sã dobândeascã o pregãtire generală bună, cunoştinţe 

aprofundate in domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi 

deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea invăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate a 
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fost organizată de aşa manieră incât să se creeze un mediu educaţional profesionist, la standarde 

instrucţionale şi morale inalte. 

 Conducerea unei unităţi de invăţămant presupune, în general, o activitate complexă, ce 

vizează domenii şi probleme multiple, de la activitatea didactică la probleme de resurse 

materiale, financiare, umane, de asigurare a calităţii in educaţie etc. Calitatea şi eficienţa 

managementului unei unităţi şcolare işi pun amprenta asupra intregii activităţi, cât şi asupra 

rezultatelor acestora.La nivelul liceului nostru, pentru anul şcolar 2017-2018, echipa managerială 

a conceput şi realizat documentele de proiectare managerială şi planul operaţional anual, pornind 

de la motivarea activităţii prin identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale liceului. O 

permanentă preocupare a conducerii şcolii a avut in vedere organizarea consiliilor şi comisiilor. 

Consiliul de Administraţie a fost alcătuit conform normativelor in vigoare, cu responsabilităţi 

precise pentru fiecare membru, fapt ce s-a concretizat in diversificarea actului de conducere 

colectivă şi rezolvarea corectă şi operativă a problemelor apărute in această perioadă. Paleta 

largă de activităţi desfăşurate in şcoala noastră a necesitat o permanentă monitorizare şi un 

control al acestora de către echipa managerială şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, 

care, în colaborare cu cadrele didactice, s-a preocupat de eficienţa activităţilor respective, 

evaluate periodic în cadrul comisiilor metodice, Consiliului Profesoral şi Consiliului de 

Administraţie. În urma acestor evaluări au fost identificate potenţialele disfuncţionalităţi şi s-au 

stabilit planuri de măsuri pentru eliminarea lor. 

 a) Consiliul Profesoral a funcţionat conform Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Învăţămantului Preuniversitar, cu 45 de membri de drept – personal didactic de 

predare. Consiliul Profesoral şi-a desfăşurat activitatea conform programului propriu stabilit şi 

votat. Temele şi materialele de lucru ale Consiliului Profesoral au vizat activitatea didactică şi 

educativă din liceu şi au respectat prevederile legii. 

 b) Consiliul de Administraţie funcționează cu 9 membri, în conformitate cu prevederile 

legii nr.1/2011 art.96 alineatul 2(c). Consiliul de Administraţie s-a întrunit atât în şedinţe lunare 

ordinare, conform graficului şi tematicii propuse, dar şi în întâlniri extraordinare impuse de 

necesităţile concrete ale şcolii. Au fost adoptat hotărari care au vizat funcţionarea normală a 

unităţii din punct de vedere administrativ şi organizatoric. 
 

1. ACTIVITĂŢI MANAGERIALE 

 

ŢINTE STRATEGICE GENERALE 

 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în 

conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de dezvoltare 

instituţională ale MEN, precum şi cu respectarea misiunii şcolii, a scopului şi a obiectivelor 

cuprinse în planul managerial, vizând atingerea următoarelor ţinte strategice : 

 

- Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii prin includerea calificărilor 

identificate ca prioritate la nivel local şi regional; 

- Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale în formarea iniţială; 

- Formarea şi dezvoltarea resurselor umane. Asigurarea unui înalt nivel de performanţă a 

cadrelor didactice; 

- Asigurarea calităţii procesului educaţional; 
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- Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, pentru a răspunde cerinţelor tehnologice în 

evoluţie. 

Echipa managerială, plecând de la analiza SWOT, a realizat proiectarea, organizarea şi 

implementarea planului managerial al şcolii. Conducerea operatională, controlul şi evaluarea, 

motivarea personalului au fost realizate împreună cu Consiliul de Administraţie. 

Pentru funcționarea Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor și a structurilor arondate, 

respectiv GPP Dorna Candrenilor, GPN Poiana Negri și Școala Gimnazială Poiana Negri, 

precum și a cantinei școlare, s-au făcut demersurile necesare pentru obținerea autorizațiilor de 

funcționare. Până în acest moment au fost obținute autorizații ISU pentru toate clădirile, 

autorizație DSP pentru Poiana Negri și autorizație DSV pentru cantină. 

La începutul anului școlar 2017-2018 s-a reușit organizarea și funcționarea unei grupe de 

program prelungit la GPP Dorna Candrenilor. 

Din luna octombrie 2017, s-a deschis cabinetul școlar de asistență psihopedagogică, unde își 

desfășoatră activitatea timp de 2 zile pe săptămână un consilier școlar, angajat de CJRAE 

Suceava. 

De la 1 octombrie 2017 au început să funcționeze cele două grupe de elevi din învățământul 

primar, în cadrul proiectului ”Școala după școală”. 

 

ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari (S) Puncte slabe (W) 

 Existența unor cabinete și laboratoare 
pe discipline; 

 Fermă didactică dotată prin eforturi 
proprii și furnizoare de importante 
venituri extrabugetare; 

 Participarea elevilor la concursuri, 
competiții, festivaluri; 

 Participarea elevilor și a cadrelor 
didactice la târguri, expoziții, 
simpozioane; 

 Promovabilitate ridicată la examenele 
finale; 

 Creşterea interesului elevilor pentru 
obţinerea  certificatelor /atestatelor la 
informatică (IC3); 

 Interesul crescut al profesorilor pentru 
formarea continuă, prin participarea la 
programe de perfecţionare şi examene 
de obţinere a gradelor didactice; 

 Cadre didactice calificate în proporție 
de 100%; 

 Cadre didactice preocupate de propria 
formare și  perfecționare; 

 Participarea la schimburi de experiență 

 Spațiul școlar insuficient; 

 Insuficienta dotare materială pentru 
desfășurarea instruirii practice în ateliere și 
laboratoare; 

 Inexistența unei săli de sport 
multifuncționale; 

 Elevii au orizont cultural limitat; 

 81% dintrecadrele didactice sunt navetiste; 

 Lipsa motivației materiale pentru profesori; 

 Slaba implicare a unor părinți în educația 
copiilor; 

 Slabe abilitați de comunicare; 

 Lipsa cabinetului medical si stomatologic; 

 Absenteism sezonier; 

 Orientare școlară și profesională defectuoasă; 

 Migraţia în străinătate a 17,5% dintre părinţii 
elevilor; 

 Reticenţa unor părinţi faţă de consilierea 
psihopedagogică. 
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cu școli similare din Uniunea 
Europeană; 

 Cadre didactice cu stagii de formare, 
informare și documentare, în țară și în 
străinătate; 

 Participarea școlii la proiecte europene; 

 Cadre didactice cu competențe de 
operare pe calculator și comunicare în 
limbă modernă  (98%); 

 Coeziunea și buna comunicare în cadrul 
colectivului didactic; 

 Conexiune permanentă la Internet; 

 Preocupare constantă pentru 
promovarea imaginii școlii; 

 Elevi motivaţi pentru învăţare; 

 Permanenta îmbunătăţire a bazei 
didactico-materiale; 

 Implicarea tot mai puternică a părinţilor 
în toate activităţile promovate de 
şcoală prin înfiinţarea Asociaţiei de 
părinţi; 

 Sprijinul constant şi susţinut al 
autorităţilor locale; 

 Marketing şcolar compatibil cu 
profilurile şi specializările Liceului Dorna 
Candrenilor; 

 Prezenţa unui consilier psihopedagogic 
în școală; 

 Existenţa site-ului şi a paginii de 
Facebook a şcolii; 

Oportunități ( O ) Amenințări (T) 

 Cadru natural favorabil (potențial 
agricol, turistic și economic ridicat); 

 Comunicare bună cu partenerii sociali și 
organizațiile profesionale; 

 Lipsa conflictelor sau tensiunilor de 
ordin etnic sau religios; 

 Colaborare bună cu primăria, parohia, 
poliția și dispensarul uman din 
comună ; 

 Buna colaborare și conlucrare cu 70% 
din  familiile elevilor în vederea 
imbunătățirii nivelului educațional și 
comportamental; 

 Singura școală agricolă din zona de 
munte a județului Suceava și pe o rază 

 Spor demografic negativ (scaderea populației 
școlare); 

 Populație îmbătrânită (30% pensionari); 

 Șomaj (12,6 %), aflat pe o linie ascendentă, 

 Distanțe mari față de școală – între 2 și 20 km 
pentru 60% din elevi; 

 Insuficienta cultură ecologică a populației; 

 Pierderea tradițiilor locale (port național, 
obiceiuri de iarnă, meșteșuguri tradiționale); 

 Educație civică necorespunzătoare; 

 Lipsa educației antreprenoriale; 

 Receptivitate slabă privind formarea în 
domeniul agroturismului; 

 Fonduri insuficiente pentru învățamânt; 
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de 120 km, ce posedă fermă didactică; 

 Cadre didactice implicate în structurile 
de conducere a unor ONG-uri și 
organizații profesionale de agricultori 
(Federația Agricultorilor de Munte 
“Dorna”, Fundația de Dezvoltare “Țara 
Dornelor”); 

 Implicare și experiență în dezvoltarea 
agricolă durabilă și dezvoltarea 
agroturismului; 

 Colaborarea cu numeroși parteneri; 

 Cursuri de formare pentru profesori 
prin Programul Pentru Învăţământul 
Rural; 

 Investiţiile aprobate pentru construcţia 
unui campus şcolar modern; 

 Lipsa educației agricole a populației conform 
cerințelor UE; 

 Slaba preocupare a tineretului pentru meserii 
agricole; 

 Venituri reduse ale părinților; 

 Diminuarea interesului sau capacităţii 
familiilor de a susţine pregătirea şcolară a 
copiilor; 

 Slaba implicare a părinților în activitatea școlii 
– 20%; 

 Apariția unor cazuri de delincvență juvenilă; 

 Posibilități insuficiente de petrecere a 
timpului liber. 

 

 

REALIZAREA DOCUMENTELOR DE PROIECTARE MANAGERIALĂ 

 

Proiectarea managerială pentru semestrul I al anului şcolar 2017-2018 a însemnat 

realizarea la timp a următoarelor documente: 

      -     Proiectul  Planului de şcolarizare; 

      -     Planul de Acțiune al Școlii 2017-2020; 

- Planul  managerial anual ; 

- Tematica şi graficul ședințelor Consiliului profesoral; 

- Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie; 

- Raportul privind starea învăţământului în anul şcolar 2016 – 2017; 

- R.A.E.I.; 

- Orarul şcolii ; 

- Registrul de procese verbale ale profesorilor de serviciu pe şcoală; 

- Organigrama unităţii şcolare; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor ; 

      -     Regulamentul intern ; 

      -     Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

      -     Programele de activităţi anuale şi semestriale ale catedrelor şi comisiilor de lucru; 

 

ORGANIZAREA COMPARTIMENTELOR, CONSILIILOR, COMISIILOR. 

 

La începutul anului şcolar 2017-2018, prin decizii interne s-au numit: secretarii 

consiliului profesoral şi de administraţie, diriginţii, responsabilii de comisii metodice şi de lucru. 

Responsabilităţile privind coordonarea activităţilor pe care le presupune activitatea din şcoală  

s-au repartizat prin delegare membrilor consiliului de administraţie, responsabililor de comisii. 

Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin Regulamentul Intern, programul 

de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de activitate. Orarul a fost finalizat până la data de 11 

septembrie 2017, astfel încât activitatea didactică s-a desfăşurat în condiţii normale. 
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Pe parcursul semestrului I al anului scolar 2017-2018 s-au efectuat asistenţe la ore, în 

special la cadrele didactice debutante, cât şi la celelalte cadre didactice, iar în urma acestora s-au 

făcut recomandări profesorilor asistaţi pentru ameliorarea procesului de predare - invăţare -

evaluare. 

 

 

 

COMISII METODICE  

 

La începutul anului școlar 2017-2018 au fost constituite comisiile de lucru pe domenii : 

 Comisia metodică a educatoarelor – resp. educ. Velniciuc Maria 

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

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

Petrolina 

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

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

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

Zamfira 

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

Dumitrescu Alina 

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

Protecţia mediului, Servicii – resp.  prof. Pavel Dănuţ 

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

resp ing. Găină Petronela 

 Comisia diriginţilor – coord.  prof. Nedelcu Cristina, resp. prof. Piticariu Simona, prof. 

Ţuţuianu Mihai 

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

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

 Comisia pentru perfecţionarea cadrelor didactice – resp. prof. pt. înv. primar Nastase 

Loredana ș.a. 

 

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

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

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

 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

2.1. Spaţiile pentru învăţământ 

 

 În anul şcolar 2017– 2018 unitatea noastră funcționează cu 29 de clase, cu un spaţiu de 

învăţământ structurat astfel: 

 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

 Corp A  
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- 3 săli de clasă; 

- 3 laboratoare (1 fizică, 1 chimie, 1 biologie)  

- 5 cabinete ( 1 informatică,1 tehnologic,1 geografie, 1 matematică, 1 limbi moderne ) 

- 1 sală de sport. 

 Corp B 

- 1 sală de clasă; 

- 2 cabinete ( 1 legislație rutieră, 1 cunoaşterea automobilului). 

 

 Corp C 

- 2 săli de clasă; 

- 2 ateliere instruire practică. 

Grădiniţa cu program prelungit Dorna Candrenilor 

- 2 săli de grupă; 

- 1 sală de mese; 

- 1 cabinet şcolar de asistenţă psihopedagogică; 

- 3 săli de clasă. 

Şcoala Gimnazială Poiana Negri 

- 2 săli de grupă; 

- 4 săli de clasă; 

- 1 laborator informatică; 

- 1 sală de sport. 

 

 Aceste spații au fost dotate pe parcursul semestrului I al anului școlar 2017-2018, cu 

obiecte de inventar și materiale didactice, după cum urmează: 

 

- Grădinița cu program prelungit Dorna Candrenilor – dotări în valoare de 30013,57 lei; 

- Învățământul primar de la GPP Dorna Candrenilor – dotări în valoare de 3939,51 lei; 

- Clasa I care funcționează la internat - dotări în valoare de 2131,04 lei; 

- Grădinița cu program normal Poiana Negri - dotări în valoare de 653,16 lei; 

- Sala de sport Dorna Candrenilor -dotări în valoare de 1499,40 lei; 

-  Sala de sport Poiana Negri - dotări în valoare de 777,07lei; 

- Cancelaria profesorilor Dorna Candrenilor - dotări în valoare de 8283 lei; 

- Cabinetul școlar de asistență psihopedagogică - dotări în valoare de 1890 lei; 

- Secretariat - dotări în valoare de 1280,61 lei; 

- Dulap acte - dotări în valoare de 6379,59 lei; 

- Bănci școlare cumpărate cu sprijinul asociației Parrainage - dotări în valoare de 4752 lei 

ș.a. 

 

2.2 Biblioteca are in dotare un număr de 14320 volume de cărţi. În semestrul I al anului şcolar 

2017-2018 au fost achiziţionate cărţi în valoare de 1136,32 lei. 

 

2.3 Ateliere şcolare – Activitatea elevilor s-a desfăşurat în cele 2 ateliere şi la agenţii economici 

cu care s-au încheiat contracte de practică. 
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2.4 Internatul şcolar -  A fost construită o clădire nouă, iar recepţia a avut loc în luna ianuarie 

2018. Internatul şcolar are o capacitate de cazare de 23 de camere, cu 47 de locuri, fiecare 

cameră este dotată cu baie proprie, minifrigider si mobilier nou. Toate dotările au fost făcute cu 
sprijinul Consiliului local al comunei Dorna Candrenilor şi valoarea lor este de 79008,51 lei; 

2.5 Cantina şcolară -  Cantina școlii a fost inaugurată în luna octombrie, iar pentru dotarea 

corespunzătoare au fost cheltuiţi 55860,12 lei, tot cu sprijinul Consiliului local al comunei Dorna 

Candrenilor. 

 

 

2.6 Baza sportivă – Pentru catedra de educaţie fizică şi sport s-au cumpărat materiale didactice în 

valoare de 1499,40 lei la Dorna Candrenilor şi de 777,07 lei la Poiana Negri. 

 

2.7 Ferma didactică – La ferma didactică au fost achiziţionate materiale în valoare de 526,90 lei. 

 

 

3. RESURSE UMANE 

 

3.1.  Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

 

 Încadrarea cu personalul didactic a cuprins 45 cadre didactice, dintre care 38 sunt titulari 

iar 7 suplinitori. Dintre aceştia 30 profesori au gradul I, 5 profesori au gradul II, 6 profesori au 

gradul definitiv şi 4 profesori sunt debutanti. Menîionez că 3 (trei) cadre didactice sunt metodişti 

ai ISJ Suceava: Nedelcu Cristina, Nastase Loredana şi Magherca Cristian. Personalul didactic a 

acoperit în întregime, atât calitativ cât şi cantitativ cerinţele încadrării unităţii. Comparativ cu 

anul şcolar precedent numărul de cadre didactice din încadrare a rămas constant, 

neînregistrându-se dificultăţi la acest capitol. 

 Încadrarea cu personal didactic auxiliar nu a suferit modificări. 

 În ceea ce privește personalul nedidactic, s-a obținut un post de îngrijitor la GPP Dorna 

Candrenilor, pentru care a fost organizat concurs de ocupare a postului. 

 

3.2.  Elevii 

 

3.2.1. Şcolarizarea şi frecvenţa 

 

a) La inceputul anului şcolar 2017 – 2018 am avut un număr de 29 de clase cu 563 de elevi 

înscrişi. La sfârşitul semestrului I au rămas 559 de elevi. 

 

b) Pe nivele de şcolarizare situaţia se prezintă astfel: 

 

Învăţământ preşcolar: 2 grupe la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor cu 53de copii şi 2 grupe 

la Şc. Poiana Negri cu 32 de copii, cu o medie de21,5copii/grupă 

Învăţământ primar: 5 clase la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor cu 95 de elevi şi 3 clase la 

Şc. Poiana Negri cu 45 de elevi, cu o medie de 17,5elevi/clasă 

Gimnaziu: 4 clase la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor cu 75 de elevi şi 2 clase laŞc. Poiana 

Negri cu 29 de elevi , cu o medie de 14elevi / clasă; 

Liceu (ciclul inferior): 4 clase cu 79 de elevi, cu o medie de 19,75 elevi / clasă; 
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Liceu ( ciclul superior): 4 clase cu 84 de elevi, cu o medie de 21 elevi / clasă; 

Învăţământ profesional: 3 clase cu 71 de elevi, cu o medie de 23,66 elevi/clasă. 

 

 

 

 

 
 

Situaţia statistică a efectivelor de elevi pe clase/grupe la sfârşitul semestrului I al anului 

şcolar 2017-2018 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

Clasa Înscrişi la începutul anului 

şcolar 

 

Veniţi Plecaţi Existenţi la sfârşitul 

semestrului I al anului 

şcolar 

 

Total Fete Băieţi Total  Fete  Băieţi  

GPP 22 11 11   22 11 11 

GPN 31 18 13   31 18 13 

TOTAL 53 29 24   54 29 24 

CP 24 18 6 - - 24 18 6 

I 13 6 7 1 - 14 6 8 

a II-a 19 8 11 - 1 18 8 10 

a III-a 21 12 9 1 - 22 12 10 

a IV-a 18 7 11 - - 18 7 11 

TOTAL 95 51 44 2 1 96 51 45 

a V-a 21 8 13 - - 21 8 13 

a VI-a 17 12 5 - - 17 12 5 

a VII-a 17 8 9 - - 17 8 9 

a VIII-a 20 13 7 - - 20 13 7 

TOTAL 75 41 34 - - 75 41 34 

a IX-a A 19 7 12 - - 19 7 12 

a X-a A 24 15 9 - 1 23 14 9 

a XI-a A 29 13 16 - - 29 13 16 

a XII-a A 15 8 7 - 2 13 6 7 

TOTAL 87 43 44 - 3 84 40 44 

a IX-a B 17 14 3 - - 17 14 3 

a X-a B 19 14 5 - - 19 14 5 

a XI-a B 24 10 14 - 1 23 10 13 

a XII-a B 16 13 3 - - 16 13 3 

TOTAL 76 51 25 - 1 75 51 24 

a IX-a M 26 - 26 - - 26 - 26 

a X-a M 19 - 19 - - 19 - 19 
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a XI-a M 26 - 26 - 1 25 - 25 

TOTAL 71 - 71 - 1 70 - 70 

TOTAL 

LTDC 

457 214 243 2 6 453 212 241 

  

 

 

Şcoala Gimnazială Poiana Negri 

Clasa Înscrişi la începutul anului 

şcolar 

 

Veniţi Plecaţi Existenţi la sfârşitul 

semestrului I al anului 

şcolar 

 

Total Fete Băieţi Total  Fete  Băieţi  

GPN 1 16 9 7 - - 16 9 7 

GPN 2 16 5 11 - - 16 5 11 

TOTAL 32 14 18 - - 32 14 18 

CP 12 5 7 - - 12 5 7 

I 15 8 7 - - 15 8 7 

a III-a 11 3 8 - - 11 3 8 

a IV-a 7 4 3 - - 7 4 3 

TOTAL 45 20 25 - - 45 20 25 

a VI-a 18 8 10 - - 18 8 10 

a VIII-a 11 3 8 - - 11 3 8 

TOTAL 29 11 18 - - 29 11 18 

TOTAL 

PN 

106 45 61   106 45 61 

 

TOTAL 

GENERAL 

563 259 304 - - 559 257 302 

 

Părinţi plecaţi în străinătate 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

Clasa Tata Mama 

CP 2 1 

I 5 - 

a II-a 2 2 

a III-a 3 2 

a IV-a 4 1 
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TOTAL 16 6 

a V-a 1 1 

a VI-a 3 - 

a VII-a 4 1 

a VIII-a - - 

TOTAL 8 2 

a IX-a A 2 - 

a X-a A - 1 

a XI-a A 3 1 

a XII-a A 2 - 

TOTAL 7 2 

a IX-a B 3 3 

a X-a B 3 2 

a XI-a B 5 2 

a XII-a B 5 1 

TOTAL 16 8 

a IX-a M - - 

a X-a M 2 2 

a XI-a M 1 1 

TOTAL 3 3 

 

Şcoala Gimnazială Poiana Negri 

Clasa Tata Mama 

CP 1 1 

I - - 

a III-a 1 1 

a IV-a 2 - 

TOTAL 4 2 

a VI-a 2 1 

a VIII-a - 1 

TOTAL 2 2 

 

 În total sunt 82 de părinţi plecaţi în străinătate (40% în Germania), care arată că 17,5% 

dintre elevi au un părinte plecat în străinătate.  

Elevi cu CES înregistrat - Rotariu Izabela, clasa a X-a A 

Programe de protecţie socială şi sprijin financiar 

 În semestrul I al anului şcolar 2017-2018 elevii au beneficiat de burse astfel: 

- Bursă profesională - beneficiari 71 elevi; 

- Bani de liceu - beneficiari 14 elevi; 
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- Burse şcolare - beneficiari 82 elevi, dintre care 6 burse de merit, 9 burse de studiu,   

1 bursă de boală,  4 burse pentru copii orfani şi 62 burse sociale.  

 

 

 

 

Situaţia absenţelor la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2017-2018 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

Clasa Total Motivate Nemotivate Medie/elev Motivate/elev Nemotivate/elev 

CP - - - - - - 

I 69 35 34 4,92 2,50 2,42 

a II-a - - - - - - 

a III-a - - - - - - 

a IV-a - - - - - - 

TOTAL 69 35 34 4,92 2,50 2,42 

a V-a 7 7 - 0,33 0,33 - 

a VI-a 27 22 5 1,58 1,29 0,29 

a VII-a 172 44 128 10,11 2,58 7,52 

a VIII-a 71 52 19 3,55 2,60 0,95 

TOTAL 277 125 152 3,69 1,67 2,02 

a IX-a A 418 309 109 22 16 6 

a X-a A 319 211 108 15,19 10,04 5,14 

a XI-a A 394 324 70 13,6 11,2 2,4 

a XII-a A 196 196 - 15 15 - 

TOTAL 1327 1040 287 15,25 11,95 3,3 

a IX-a B 316 132 184 18 7,7 10,3 

a X-a B 169 169 - 8,89 8,89 - 

a XI-a B 240 175 65 10,43 7,6 2,82 

a XII-a B 28 28 - 1,75 1,75 - 

TOTAL 753 504 249 9,9 6,63 3,27 

a IX-a M 936 521 415 36 20,03 15,96 

a X-a M 430 375 55 22,63 19,73 2,89 

a XI-a M 508 420 88 20,32 16,8 3,52 

TOTAL 1874 1874 558 26,39 18,53 7,86 

Şcoala Gimnazială Poiana Negri 

Clasa Total Motivate Nemotivate Medie/elev Motivate/elev Nemotivate/elev 

CP - - - - - - 

I 53 53 - 3,53 3,53 - 

a III-a 40 40 - 3,6 3,6 - 
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a IV-a 10 10 - 0,7 0,7 - 

TOTAL 103 103 - 2,28 2,28 - 

a VI-a 38 38 - 2,11 2,11 - 

a VIII-a 189 154 35 17,18 14 3,18 

TOTAL 227 192 35 7,82 6,62 1,20 

 

TOTAL 

semestrul 

I 

4630 3315 1315 9,68 6,93 2,75 

Situaţia şcolară la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2017-2018 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

Clasa Număr elevi Număr elevi 

promovaţi 

Procent 

promovabilitate 

Calificative 

scăzute la purtare 

CP 24 24 100% - 

I 14 14 100% 2 (Bine) 

a II-a 18 18 100% - 

a III-a 22 22 100% - 

a IV-a 18 18 100% - 

Total 96 96 100% 2 (Bine) 

 

Clasa Nr. 

elevi 

Nr. 

elevi 

promov 

Proc. 

promov 

Corig. 

1 ob. 

Corig. 

2 ob. 

Corig. 

3 ob. 

Corig. 

mai 

multe 

ob. 

Sit. şc. 

neînch. 

Total 

corigenţi 

a V-a 21 20 95,23% 1 - - - - 1 

a VI-a 17 16 94,11% - 1 - - - 1 

a VII-a 17 15 88,23% 1 - - 1 - 2 

a VIII-a 20 20 100% - - - - - - 

Total 

gimn. 

75 71 94,66

% 

2 1 - 1 - 4 

a IX-a A 19 17 89,47% 1 - 1 - - 2 

a X-a A 23 21 91,30% - - - - 2 - 

a XI-a A 29 28 96,55% - 1 - - - 1 

a XII-a 

A 

13 13 94,04% - - - - - - 

Total 

agr. 

84 79 94,04

% 

1 1 1 - 2 3 

a IX-a B 17 16 94,11% - - - - 1 - 

a X-a B 19 19 100% - - - - - - 

a XI-a B 23 23 100% - - - - - - 

a XII-a 

B 

16 16 100% - - - - - - 



15 
 

Total 

servicii 

75 74 98,66

% 

- - - - 1 - 

a IX-a M 26 16 61,53% 4 1 2 2 1 9 

a X-a M 19 16 84,21% 2 - 1 - - 3 

a XI-a M 25 23 92% 1 1 - - - 2 

Total 

şc.prof. 

70 55 78,57

% 

7 2 3 2 1 14 

 

 

Şcoala Gimnazială Poiana Negri 

Clasa Număr elevi Număr elevi 

promovaţi 

Procent 

promovabilitate 

Note/calificative 

scăzute la purtare 

CP 12 12 100% - 

I 15 15 100% - 

a III-a 11 11 100% - 

a IV-a 7 7 100% - 

Total 45 45 100% - 

 

 

Clasa Nr. 

elevi 

Nr. 

elevi 

promov 

Proc. 

promov 

Corig. 

1 ob. 

Corig. 

2 ob. 

Corig. 

3 ob. 

Corig. 

mai 

multe 

ob. 

Sit. şc. 

neînch. 

Total 

corigenţi 

a VI-a 18 17 94,44% 1 - - - - 1 

a VIII-a 11 9 81,81% 1 1 - - - 2 

Total 29 26 89,65

% 

2 1 - - - 3 

 

Situaţia şcolară pe tranşe de medii la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2017-2018 

Învăţământ gimnazial Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

Clasa 

(media 

clasei) 

Nr. elevi 

promov. 

din care 

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

a V-a 

8,77 

20 - - 3 

15% 

8 

40% 

9 

45% 

a VI-a 

8,91 

16 - - 3 

18,75% 

4 

25% 

9 

56,25% 

a VII-a 

7,99 

15 - 2 

13,33% 

6 

40% 

5 

33,33% 

2 

13,33% 

a VIII-a 20 - - 2 8 10 
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8,90 10% 40% 50% 

Total 71 - 2 

2,81% 

14 

19,71% 

25 

35,21% 

30 

42,27% 

 

 

 

 

 

Învăţământ gimnazial Şcoala Poiana Negri 

Clasa 

(media 

clasei) 

Nr. elevi 

promov. 

din care 

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

a VI-a 

8,55 

17 - - 3 

17,64% 

8 

47,05% 

6 

35,29% 

a VIII-a 

8,99 

9 - - 1 

11,11% 

2 

22,22% 

6 

66,66% 

Total 26 - - 4 

15,38% 

10 

38,46% 

12 

46,16% 

 

Învăţământ liceal Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

Clasa 

(media 

clasei) 

Nr. elevi 

promov. 

din care 

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

a IX-a A 

7,31 

17 - 5 

29,41% 

10 

58,82% 

2 

11,76%% 

- 

a X-a A 

7,43 

21 1 

4,76% 

8 

38,09% 

6 

28,57% 

3 

14,28% 

3 

14,28% 

a XI-a A 

7,87 

28 - 2 

7,14% 

13 

46,42% 

11 

39,3% 

2 

7,14% 

a XII-a A 

7,96 

13 - 1 

7,8% 

6 

46,10% 

6 

46,10% 

- 

Total agr. 79 1 

1,26% 

16 

20,25% 

35 

44,3% 

22 

27,84% 

5 

6,35% 

a IX-a B 

8,02 

16 - 2 

12,5% 

5 

31,25% 

7 

43,75% 

2 

12,5% 

a X-a B 

8,27 

19 - 3 

15,7% 

6 

31,57% 

4 

21,05% 

6 

31,57% 

a XI-a B 

8,15 

23 - 1 

4,34% 

9 

39,13% 

8 

34,78% 

5 

21,73% 

a XII-a B 16 - 1 3 8 4 
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8,40 6,25% 18,75% 50% 25% 

Total 

servicii 

74 - 7 

9,45% 

23 

31,08% 

27 

36,48% 

17 

22.97% 

a IX-a M 

6,88 

16 - 7 

43,79% 

9 

56,25% 

- - 

a X-a M 

7,56 

16 - 3 

18,75% 

9 

56,25% 

4 

25% 

- 

a XI-a M 

7,53 

23 - 6 

26,08% 

10 

43,47% 

7 

30,44% 

- 

Total 

şc.prof. 

55 - 16 

29,09% 

28 

50,90% 

11 

20,01% 

- 

 

Învăţământ gimnazial 

 Cel mai mare procent de medii mari este de 66,66% - clasa a VIII-a Poiana Negri; 

 Cel mai mare procent de medii mici este de 13,33% - clasa a VII-a Dorna Candrenilor. 

Învăţământ liceal 

 Cel mai mare procent de medii mari este de 31,57% - clasa a X-a B  Dorna Candrenilor; 

 Cel mai mare procent de medii mici este de 4,76% - clasa a X-a A Dorna Candrenilor. 

Învăţământ profesional 

 Cel mai mare procent de medii mari, dar mai mici decât 9(nouă) - clasa a XI-a M  Dorna 

Candrenilor; 

 Cel mai mare procent de medii mici, dar mai mari decât 6(şase) - clasa a IX-a M Dorna 

Candrenilor. 

Medii semestriale de 10 (zece) au următorii elevi: 

1. Pavel Teodor – clasa a V-a 

2. Moroşan Alexandra – clasa a VI-a 

3. Spînu Marinela – clasa a VIII-a 

4. Ţuţuianu Daniel – clasa aVIII-a 

5. Candrea Iosif – clasa a XI-a A 

La purtare s-au înregistrat note sub 10 astfel: 

- Învăţământ gimnazial – 3 medii de 9,00 şi 1 medie de 8,00; 

- Învăţământ liceal – 4 medii de 9,00 şi 2 medii de 8,00; 

- Învăţământ profesional – 7 medii de 9,00. 

-  

 

4. Activități desfășurate în semestrul I al anului școlar 2017-2018 
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În semestrului I al anului şcolar 2017 – 2018 la Liceul Tehnologic din Dorna Candrenilor 

activităţile educatives-au organizatîn conformitate cu Planul managerial al activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare al unităţii noastre. Activităţile au fost riguros proiectate şi s-au desfăşurat 

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

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

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

din punct de vedere economic , coordonator prof. Danea Felicia. În data de 27 noiembrie 2017, a 

avut loc vizita d-nei Karina Duarte Rodrigues, Responsable des Parrainages en Roumanie. 

-  Proiectul Internaţional Eco- Şcoala, coordonator prof. Nedelcu Cristina 

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

primar Nastase Loredana 

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

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

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

şcoala noastră. 

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

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

Nedelea Mirela, Pavel Dan, Popescu Broștescu Gina ş.a. 

- Acțiuni educative desfășurate cu prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a Educației, 5 octombrie 

2017, au fost coordonate de prof. Pîrvu Valentina, Pavel Felicia, Sănduleanu Petrolina, Obadă 

Ingeborg, Nedelcu Cristina, Țuțuianu Mihai, Pușcașu Manuela. Cu acest prilej a fost organizată o 

activitate educativă prin care s-a trasat un arc peste timp, printre generaţii şi către generaţii de 

dascăli şi elevi. În şcoala noastră, la nivel de liceu, s-a realizat o competiţie a claselor, fiind 

desemnat cel mai creativ proiect care încununează ideea de educaţie. De asemenea s-au realizat 

eseuri, desene, compuneri, poezii pe tema educaţiei.În realizarea proiectului s-a pornit de la ideea 

că trebuie să păstrăm  curiozitatea copilăriei, să o întreținem, să o stimulăm, căci ea este „focul 

viu” al creativității. Poate nu vom  schimba fața lumii cu fanteziile noastre, dar vom găsi soluții  

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

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

Dorna Candrenilor. 

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

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

cu invitați care lucrează în domeniul juridic, având  caprincipale obiective facilitarea accesului 

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

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

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

Ingeborg, Cojocaru Daniela, Nedelcu Cristina. 

- Dezbatere la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor: "VICTIMA TRAFICULUI DE 

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

Ion Luca Vatra Dornei. La dezbaterea interactivă, alături de elevii școlii noastre au participat și 

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

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

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

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

din basmele copilăriei.Spectacolul, desfășurat la Căminul Cultural din Poiana Negri, a contribuit 
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la promovarea imaginii școlii pe plan local.Coordonatorii evenimentului au fost profesorii – 

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

- Proiectul ”Împreună” din cadrul SNAC ( Strategia Naţională de Acţiune Comunitară) a început 

să se deruleze în școala noastră sub coordonarea doamnei director adjunct-prof. Pavel Felicia. 

Profesorii și elevii voluntari s-au implicat în activitățile de binefacere orientate spre copiii orfani 

ai Asociației Creștin-Filantropice ”Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” și spre bătrânii de la Azilul 

Roșu. La serbarea de Crăciun a școlii au participat și copiii orfani ai mănastirii, aceștia primind 

daruri de la Moș Crăciun. De asemenea, bătrânii de la azil au primit daruri de Moș Crăciun, fiind 

colindați de o parte dintre copiii Ansamblului folcloric ”Plai Bucovinean”, coordonați de instr. 

Lostun Costel. 

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

Gabriel. La data de 13 decembrie 2017 a avut loc un Concert de colinde, susținut la Biserica 

”Adormirea Maicii Domnului” din Dorna Candrenilor, sub coordonarea preotului paroh Gabriel 

Doroftiese. 

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

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

 ( coordonatori inv. Puşcaşu Manuela, înv. Nastase Loredana). 

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

Manuela ) etc. 

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

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

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

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

Sînziana) 

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

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

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

protejăm natura; Povestea lui Moș Crăciun. 

- Desfăşurarea unei game variate de activităţi cu şcoli partenere din ţară Exp. Eco - Şcoala 

Colegiul Tehnic „ Gh. Asachi ” din Oneşti, jud. Bacău 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

televiziune. 

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

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

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

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

fond muzical,  mărturii despre Eminescu. Evenimentul a fost menit să sublinieze perenitatea 
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operei lui Eminescu şi faptul că, pe măsură ce timpul trece, poetul naţional este tot mai îndrăgit, 

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

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

aplauze, bucurie şi curiozitate. 

-  Săptămâna Nonviolenței, 30 ianuarie 2018 - Ziua Internațională a Nonviolenței în școli. 

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

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

pașnic, empatie, comunicare. Coordonatorii activităților au fost prof. Nedelcu Cristina, Macovei 

Florica, Obadă Ingeborg, Cojocaru Daniela, Năstase Loredana. 

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

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

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

Internațional de Protecția Mediului "Ia Si Green Bag" desfășurat la Palatul Copiilor Iași. La 

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

Eco-fashion animals" eleva Dumitraş Georgiana a obținut premiul II, eleva Ivan Andreea  a 

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

întregul echipaj a obtinut Premiul I. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

obiceiuri Bistrița Nasaud iar în perioada 10-12 ianuarie 2018 au participat la Festivalul raional de 

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

 

 

5. Concursuri şcolare 

 

1. Concursul de cultură generală ”Formidabilii” la care au participat 98 de elevi din 

învățământul primar, coordonator Pușcașu Manuela şi elevi din clasele V-VIII; 

2. Concurs ”Gazeta matematică Junior” – clasele pregătitoare, I, III și IV Dorna  

Candrenilor, coordonator Nastase Loredana; 

3. Concursul Internațional ”Învingători prin artă” – clasa I – Dorna Candrenilor, Nastase 

Loredana; 

4. Concurs ”Comper” – clasa a III-a Dorna Candrenilor, Donisă Lăcrămioara; 

5. Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar - echipa de şah, Magherca Cristian 

                                                                - echipa de fotbal cls.I-VIII, Prâsneac Cristian 

 

6.  Concursul de matematică şi informatică - Memorialul "Ştefan Dârţu" Vatra Dornei - 

Costea Viorica; 
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7. Concursul de matematică "Profu de mate" - Ruscan Silvia; 

8. Concursul de matematică "David Hrimiuc" Gura Humorului - Costea Viorica; 

 

6. Parteneriate şi proiecte 

 

1. Proiectul internaţional LeAF  „Să învăţăm despre pădure” – clasa I și clasa a II-a         

Dorna  Candrenilor, Nastase Loredana și Pușcașu Manuela; 

2. ”Tedi – Școala Siguranței” - clasa I  - Dorna Candrenilor, Nastase Loredana; 

3. ”Let's do it România” –Nastase Loredana, Pușcașu Manuela; 

4.  Săptămâna Educației Globale – toți învățătorii; 

5. Activități în cadrul proiectului ”Împreună” – Strategia Națională de Acțiune 

Comunitară – toţi învăţătorii ţi diriginţii; 

6. ”Învățăm să dăruim !” – proiect – CP Dorna Candrenilor - Ungurean Alina; 

7.  Proiectul interdisciplinar "Drepturile omului prin ochi de copil" - Cojocaru Daniela; 

8.  "Suflet de copil" - parteneriat cu GPP Neagra Şarului - Candrea Laura, Lostun Elena; 

9. "Gândim şi acţionăm împreună" - protocol de colaborare cu Şcoala Gimnazială Poiana 

Stampei - toate educatoarele; 

10. "Să fim buni colegi" - parteneriat cu Cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică 

Dorna Candrenilor - psiholog şcolar Şincari Mihaela, educ. Velniciuc Maria; 

11. Proiect educaţional "Să citim pentru mileniul III" - Paşcan Floarea, Lăcătuş Ioana; 

12. Proiect educaţional "Banii se câştigă prin muncă" - Paşcan Floarea; 

13. . Proiect educaţional "Ecogrădiniţa" - Lăcătuş Ioana; 

14. Parteneriat "Fără limite-împreună pentru tradiţii" - Macovei Florica; 

15. . Parteneriat "Toleranţă versus violenţă" - Macovei Florica; 

16. . Parteneriat "Combate violenţa prin creativitate" - Macovei Florica; 

17. "Învingător prin artă" - Ruscan Silvia, Sănduleanu Petrolina, Ţuţuianu Mihai; 

18. "O educaţie de calitate prin valori tradiţionale" - Sănduleanu Petrolina, Piticariu 

Simona; 

19. "Audioteca Şeherezadei" - Piticariu Simona; 

20. Proiectul "Eco-Şcoala" - Nedelcu Cristina; 

21. Proiectul "English for the Community" - Mitric Natalia; 
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22. Parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca - 

Pavel Dănuţ; 

23. Proiectul de promovare a învăţământului agricol în rândul tinerilor - parteneri în   

programul  "Liceele agricole - hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici si 

mijlocii" coordonat de  Fundaţia Wold Vision - Pavel Dănuţ; 

24. Proiectul Erasmus "Flourishing in Europe" - Puşcaşu Manuela, Pavel Dănuţ; 

25. Proiectul Rose - Pîrvu Valentina, Pavel Felicia, Cojocaru Daniela, Popescu Broştescu 

Gina, Obadă Ingeborg. 

 În concluzie, pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2017-2018 s-au desfăşurat 

numeroase activităţi cu rol educativ, care contribuie la atingerea obiectivelor şi ţintelor 

strategice  ale şcolii noastre. Aceste activităţi/parteneriate/proiecte au fost posibile 

datorită eforturilor depuse de întregul colectiv (personal didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic), cărora le mulţumim pe această cale. De asemenea, mulţumim Primăriei şi 

Consiliului local al comunei Dorna Candrenilor, care ne-a sprijinit din punct de vedere 

financiar pentru ca activitatea noastră să se ridice la cele mai mari standarde. Nu în 

ultimul rând, apreciem şi colaborarea din ce în ce mai strânsă cu părinţii elevilor şcolii 

noastre, care răspund pozitiv solicitărilor noastre. 

 

 

 

 

                   Director,                                                                             Director adjunct, 

          prof. Pîrvu Valentina                                                                 prof. Pavel Felicia  


