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I. BAZA LEGALA PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE 

INVATAMANT IN ANUL SCOLAR 2017-2018 
 
1. Constitutia Romaniei 

2. Legea Educatiei Nationale 

3. Statutul Personalului Didactic 

4. Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar 

5. Regulamentul Intern 

6. Legea 272/2004, privind Protectia si promovarea drepturilor copilului 

7. Legea numarul 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei numarul 

75/2005 privin asigurarea calitatii educatiei 

8. Ordine ale Ministerului Educatiei Tineretului si Sportului 

9. Dispozitii ale Inspectoratului Scolar Judetean Dambovita 

10. Alte acte normative (legi, hotarari de guvern, etc) care fac referire la activitatea institutiilor de 

invatamant 

 

II. CONDUCEREA OPERATIVA A SCOLII: 
 
1. Bereholschi Paul - Director 
 
2. Atofanei Corina - Director adjunct 
 
3. Păștinaru Andreia - Coordonator de proiecte si programe educative 
 
 

Educatia reprezinta un scop fundamental al tuturor notiunilor iar politica educatiei reflecta 

orientarea evolutiei societatii in ansamblu. 

Imperativele educatiei se schimba in functie de epocile istorice pe care o societate le parcurge desi 

functioneaza pe baza unor principii care, teoretic cel putin se conserva in timp. 

Educatia nu cunoaste frontiere si are un caracter obiectiv. 

Datorita schimbarilor structurale ale societatii actuale dar si a profunzimii acestor schimbari se 

ridica in permanenta noi sarcini educatiei care incearca sa se adapteze situatiei in care "lumea intreaga este 
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o sala de clasa". 

Invatamantul joaca un rol fundamental in consacrarea unei economii globale, a unei societati 

globale a cunoasterii, deoarece spiritul stiintific unifica omenirea la un nivel abstract si rational dar tocmai 

aceasta da civilizatiei umane un caracter universal si in acest an scolar am avut in vedere cateva directii de 

restructurare a realitatii educationale cum ar fi: 

- introducerea unor noi tipuri de educatie 

- asigurarea unui echilibru cat mai bun intre cele doua tipuri de invatare: invatarea de mentinere si 

invatarea inovatoare 

- extinderea educativ la nivelul intregii vieti a individului 

- un raport optim intre educatie nonformala si informala 

 

Trebuie sa raspundem asteptarilor societatii, care devine tot mai constienta de faptul ca rezerva sa de 

progres se afla in educatie. 

Directiile strategice carora s- au subordonat actiunile concrete intreprinse pe parcursul anului scolar 

2017-2018 si care fara indoiala, vor jalona si activitatea in perioada urmatoare sunt: 

 

- Asigurarea calitatii si performantei 

- Facilitarea accesului egal si sporit la educatie 

- Dezvoltarea sistemului educatiei permanente 

- Promovarea educatiei pentru dezvoltarea durabila 

- Crearea si mentinerea unui veritabil climat educational 

- Abordarea cu mai multa responsabilitate a actului educational 

- Cresterea capacitatii institutionale pentru elaborarea si gestionarea proiectelor europene 

- Dezvoltarea infrastructurii liceului 

 

Obiectivele propuse pentru acest an scolar care au avut ca scop atingerea directiilor de mai sus au fost: 

 

- principiul parteneriatului - colaborarea stransa si continua intre institutiile statului si societatea 

civila care respecta drepturile, asigura protectia si dezvoltarea copilului 

- principiul calitatii - toate procedurile, mecanismele, standardele de evaluare si deciziile care trebuie 

aplicate in scopul imbunatatirii calitatii educatiei 

- principiul transparentei - toti factorii trebuie acumulati si implicati in procesul educational pentru a 

furniza o viziune clara,precisa pentru toti partenerii in procesul educational 

- principiul profesionalismului - pentru a ajunge la obiectivele si standardele propuse la nivel 

european in domeniul educatiei, profesionale trebuie sa caracterizeze toate activitatile 

- principiul descentralizarii - in luarea deciziilor sa se respecte punctele de vedere in interventiile 

pertinente ale institutiilor cuprinse in proectul educational 

- principiul non-discriminarii - accesul la educatie pentru toti potentialii beneficiari in acord cu 

standardele Natiunilor Unite si ale comisiei Europene privind educatia si precizarile legale ale Legii 

Invatamantului 

 

III.  MANAGEMENTUL SCOLAR SI DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA 
 

1. Managementul institutional 
 
Unitatea noastra scolara a aplicat un management centrat pe calitate intr-o scoala deschisa la schimbare, in 

parteneriat cu comunitatea locala. Managementul institutiei noastre a fost orientat spre : 

 

- identificarea corecta a punctelor tari si slabe, a oportunitatilor si amenintarilor, pentru proiectarea 

unei dezvoltari institutionale de succes. 

- asumarea raspunderii pentru gestionarea cu maxima eficienta a rezultatelor umane,mateiale, 

financiare,de timp. 



- identificarea de noi resurse necesare intretinerii si modernizarii bazei materiale. 

- cunoasterea, respectarea si aplicarea legilor, normelor si metodologiilor intr-un spirit constructiv. 

 

O preocupare majora a conducerii scolii noastre a fost si continua sa fie asigurarea securitatii 

elevilor nostrii si a sigurantei desfasurarii cursurilor in anul scolar 2017-2018. 

  
2. Managementul educational 
 

Un management educational performant, vizeaza in primul rand dimensiunea umana, valorizarea 

individului, a capacitatilor, a talentelor si competentelor sale, prin utilizarea unor strategii de tip 

comunicativ, capabile sa genereze un climat de incredere, participare, initiativa, responsabilitate si 

sa dea sentimentul de progres si valoare adaugata. 

 

In interactiune permanenta cu oamenii scolii, preocuparea conducerii a fost orientata spre: 

 

- organizarea grupurilor (realizata la inceputul fiecarui an scolar, dar cu actiune pe intreg parcursul 

acestuia) 

- formarea echipelor pentru rezolvarea unui anumit tip de probleme 

- motivarea oamenilor pentru dezvoltarea profesionala, personala si sociala 

- negocierea solutiilor de rezolvare a problemelor, pentru prevenirea eventualelor conflicte 

 

Dimensiunea europeana a educatiei impune noi sarcini didactice ce vizeaza dezvoltarea spirituala, 

morala si culturala a elevilor si pregatirea lor pentru oportunitatile, responsabilitatile si experientele vietii 

ca cetatean european, care a invat sa coopereze, sa comunice, sa participe, sa actioneze,sa respecte 

drepturile si libertatile omului, sa abordeze intercultural diversitatea intr-o uniune de civilizatii. 

  
3. Evaluarea calitatii managementului scolar 
 

Activitatea manageriala la nivelui Liceului Teoretic "Ion Luca" Vatra Dornei a 

fost proiectata si realizata in deplina concordanta cu obiectivul sau  principal, asiguararea unei calitati 

superioare a educatiei. 

S-a pornit de la premiza ca activitatea la clasa a fiecarui cadru didactic este esentiala pentru 

cresterea caltatii procesului educational in ansamblul sau. Au fost vizate preponderent urmatoarele aspecte: 

- proiectarea activitatilor de predare-invatare-evaluare si pregatirea pentru fiecare 

lectie 

- desfasurarea lectiilor (calitatea continuturilor, densitatea cunostintelor, metodele si tehnicile de 

instruire utilizate, caracterul practic-aplicativ al lectiilor, elemantele de creativitate, climatul general din 

clasa, relatiile instaurate,etc). 

- evaluarea rezultatelor invatarii (respectarea cerintelor si criteriilor evaluarii, notarii ritmice si 

evaluarea permanenta , argumentarea notarii si evaluarii, nivelul de cunostinte al elevilor si stadiul 

realizarii competentelor lor) 

Observatii atente, convorbiri cu cadrele didactice analiza aspectelor sesizate, rezultatele probelor de 

evaluare adiminstrate au condus la concluzia ca procesul de reforma este inteles atat de cadrele 

didactice,cat si de elevi,concretizandu-se in: 

- respectarea si aplicarea corecta a planurilor de invatamant si a programelor la toate formele de 

invatamant , si a curriculum-ului fiecarei discipline. 

- realizarea continutului stiintific si educativ al lectiilor, concordanta optima intre latura cognitiva si 

cea formativ -educativa 

- promovarea unor modalitati noi de selectare si organizare a obiectivelor, competentelor alternative 

de continut, in raport cu cel al manualelor scolare, de strategii participative eficiente, prin care sa se 

asigure realizarea obiectivelor de referinta ale disciplinelor de invatamant 



- informarea operativa a tuturor agentilor educationali asupra elementelor de reformare a sistemului 

de evaluare 

- realizarea unei calitati superioare a comunicarii profesor-elev, cu accente evidente de parteneriat 

educational 

Prin actiuni specifice de control au fost diagnosticate si aspecte care au necesitat interventie 

ameliorativa, dintre care mentionam: 

 

- unele imperfectiuni in proiectarea activitatii didactice (planificari ce nu contin toate elementele 

functionale, gestionarea deficienta a resurselor de procedura, de timp etc) 

- sustinerea insuficienta a motivatiei elevilor pentru studiu 

- inconsecventa in asigurarea unei concordante optime intre componentele instruirii obiective, 

resurse didactice, evaluare 

- informatia stiintifica nu este intotdeauna bine structurata si integrata intr-un sistem cu valoare 

operationala corespunzatoare 

- caracterul practic-aplicativ al notiunilor nu este intotdeauna sustinut corespunzator prin 

experimente de laborator, secvente de documentare 
  

4.ELEVII 

 

  
 4.1. Realizarea planului de şcolarizare.  

Planul de școlarizare a fost realizat integral, clasele a IX-a constituindu-se cu număr maxim de elevi 

 
 4.2. Rezultate la învăţătură 

 

În continuare vom prezenta rezultatele la învăţătură la sfârşitul sem.II, și a anului şcolar 2017-2018: 

 

Nr. elevi înscriși început de an: 729; 

Nr. elevi rămași sfârșit de sem.II: 726; 

 

Nr. elevi promovati (fără corigenţe la sf.sem.II): 715; 

Procent de promovabilitate sf.sem.II: 98,48%. 

 

Nr. elevi promovati la sf.an școlar (după examenul de înch.sit.șc.și corigență): 725; 

Procent de promovabilitate sf.an școlar: 99,86%. 

  

 4.3. Corigenţe 

 

Pe  semestrul II al anului școlar 2017 -2018 s-au înregistrat un număr 12 elevi corigenţi (10 elevi 

corigenţi la un obiect, 2 elevi corigenţi la doua obiecte) şi 1 elevă cu situaţia neîncheiată. 

Din acești elevi au rămas corigenți și respectiv neîncheiați pentru sesiunea din vară, un număr  de 4 

elevi corigenți (1 elev corigent la un obiect, 3 elevi corigenți la doua obiecte) şi 1 elevă (clasa a IX-

a)cu situaţia școlară neîncheiată, la 2 obiecte. 

Menţionăm că în urma examenelor de încheiere situaţie şcolară şi corigenţă au promovat doar elevii 

corigenți, eleva neincheiată nepromovând a fost declarată  repetentă, astfel ca avem o 

promovabilitate în anul şcolar 2017 – 2018, de 99,86 %.  
 

4.4. Şcolarizarea şi frecvenţa 

 

Nr. elevi înscriși la începutul anului: 729;  

Nr. elevi rămași la sfârșitul semestrului II: 726; 

-1 elev neprezentat(clasa IX-a F); 



-2 elevi transferati la altă unitate de învățământ;  

-3 elevi veniți prin transfer de la alte unități de învățământ; 

-3 elevi exmatriculați pentru absențe. 

 

 S-au înregistrat un număr de (14910+14985)=29.895 absențe, din care (11.907+11.602)=23.509 

motivate și (3.003+3.383)=6.386 nemotivate. Cele mai multe absențe se înregistrează la clasele a 

XI-a și a XII-a.  

  

Menționăm că la clasa a X-a A, nu sunt absențe nemotivate. 

  

 Note la purtare: 

10 : 676 elevi din cei 726; 

7-9,99 : 47; 

Sub 7: 3(pentru absențe). 

  

 Conducerea şcolii, diriginţii au monitorizat cu deosebită atenţie fenomenul absenteismului.  

 A fost creat cadrul organizatoric pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen: instituţia  are 

cabinet  psihopedagogic,  este dotat cu sistem de supraveghere video și audio, sistemul de serviciu 

al cadrelor didactice oferă posibilitatea monitorizării traficului de persoane în instituţie, dar nu este 

exploatată în suficientă măsură şi cu responsabilitate de tot personalul didactic.  

 Măsurile luate sau sancţiunile aplicate nu-i determină pe elevi să-şi schimbe comportamentul şi/sau 

atitudinea faţă de activitatea obligatorie (orele de curs) din şcoală. 

 Aplicând prevederile regulamentului, diriginţii unor clase au apelat la prezentarea şi discutarea 

situaţiei şcolare a unor elevi, în faţa Consiliului Profesorilor clasei sau în Consiliul Profesoral. 

 

IV. INDICATORI DE CALITATE AI INVATAMANTULUI DIN LICEU  

 
Reforma curriculara caracterizata prin continuitate si inovare, a beneficiat de un mediu 

educational propice , de cadre didactice competente si motivate, care au reusit sa transforme 

continuturile in sarcini de invatare , atent urmarite si evaluate pe baza de standarde de 

performanta. 

Reforma invatamantului din Romania urmareste realizarea formarii elevilor la nivelul standardelor 

de pregatire din tarile Comunitatii Europene, adoptat la cerintele unei societati democratice, al 

economiei de piata, in concordanta cu cerintele pietii muncii din Romania si in vederea facilitarii 

restructurarii economice. 

Se impune proiectarea continutului invatamantului dupa un sistem curricular cu posibilitati de 

adaptare metodica la specificul fiecarei unitati de invatamant. 

 

Indicatorii de calitate ai inatamantului din Liceul Teoretic "Ion Luca" Vatra Dornei sunt: 

 

Situatia la invatatura in anul scolar 2017-2018 

 

Starea de disciplina a elevilor 

 

Examenul de Bacalaureat 2018 

 

Examenul de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor la informatica, limba franceza 

si limba engleza  

 

Activitatea educativa si extrascolara 

 

"Scoala Altfel" 



V. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE , RESURSE UMANE 

 
 

1. SPATII DE INVATAMANT 
 

Liceul dispune de urmatoarele spatii de invatamant , in stare buna de functionare la standarde 

care corespund cerintelor actuale: 
 
- sali de clasa 
 
- laboratoare de informatica 
 
- laboratoare de chimie, biologie, fizica 
 
- teren pentru jocuri sportive 
 
- cabinet medical 
 
- cabinet psihopedagogic 
 
- CDI 
 
- cabinete 
 
- sala de sport 
 
- cancelarie 
 
 

2. RESURSE FINANCIARE 
 
 

In perioada 01 septembrie 2017 – 01 septembrie 2018, Liceul Teoretic ION LUCA Vatra 

Dornei a beneficiat de urmatoarele sume pentru finanțarea activității: 

 

1. BUGET LOCAL  

Sumele alocate pentru cheltuielile cu personalul în perioada 01 septembrie 2017 -  31 

decembrie 2017 au fost de 868.287 lei, din care cheltuieli cu salariile 694.769 lei si contribuţii 

aferente 173.518 lei, sume utilizate la achitarea drepturilor salariale ale personalului, diferențe 

salariale câștigate în instanță și  plata viramentelor aferente. Incepand cu data de 01 ianuarie 2018 

cheltuielile de personal sunt suportate din bugetul de stat. 

 Pentru cheltuieli materiale in perioada 01 septembrie 2017 – 01 septembrie 2018 a fost  

alocată suma de 354.124 lei, utilizarea acesteia fiind următoarea: 

 

• Furnituri de birou           10.012 lei; 

• Materiale pentru curăţenie            8.557 lei; 

• Încălzit şi  iluminat           89.720 lei; 

• Apă, canal şi salubritate          17.057 lei; 

• Carburanți              9.009 lei; 

• Poştă, telefoane şi internet              17.100 lei; 

• Deplasări cadre didactice            3.794 lei;  

• Navetă cadre didactice si             8.725 lei; 

transport elevi olimpiade 

• Carti, publicatii             2.918 lei; 

• Obiecte de inventar           27.454 lei; 

• Pregatire profesionala          11.665 lei; 

• Materiale cu caracter funcţ.            44.505 lei; 

• Alte bunuri si servicii                     97.099 lei; 



• Alte cheltuieli                                    6.509 lei. 
Platile efectuate  pentru bursele  elevilor au fost de 29.671 lei. 

 
2. BUGET VENITURI PROPRII 

 Veniturile extrabugetare incasate sunt următoarele: 

• Taxe şi alte venituri din învăţământ   5.530 lei; 

• Alte venituri               18.370 lei; 

• Venituri din concesiuni si inchirieri   1.500 lei. 

 
3. BUGET DE  STAT 

 

Sumele alocate pentru cheltuielile cu personalul în perioada 01 ianuarie 2018 – 01 

septembrie 2018 au fost de 2.354.405 lei, din care cheltuieli cu salariile 2.189.064 lei, 

vouchere de vacanta 75.400 lei si contribuţii aferente 89.941 lei, sume utilizate la achitarea 

drepturilor salariale ale personalului și  plata viramentelor aferente. 

 In perioada 01 septembrie 2017 -  01 septembrie 2018 s-au decontat cheltuielile de transport 

pentru elevi în valoare de 65.824 lei  si Bani de liceu  în valoare de 54.242 lei, sume alocate de la 

bugetul de stat. 

 

 

3. RESURSE UMANE 
 

Încadrarea cu personal angajat: 

La data de 1 septembrie 2017, statul de personal al Liceului Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei, 

aprobat și transmis de Inspectoratul Școlar Județean Suceava prin adresa nr. 8653 din 29.09.2017, 

cuprindea un număr de 57,75 posturi, din care: 

1. Personal didactic: 

Un total de 45,75 norme didactice  din care 40,55 norme de bază și 5,20 norme la plata cu ora. Aceste 

norme didactice de predare au fost ocupate, conform încadrării unității, de un număr de 49 cadre 

didactice, din care, conform Legii Educației Naționale și a statutului personalului didactic, se defalcă 

în :  

 41 titulari ai liceului ;  

   3 titulari în altă unitate de învățământ, la completare de catedră ; 

   1 titulari în alte unități de învățământ, la plata cu ora ; 

   2 suplinitori, fie la normă de bază, fie la plata cu ora ; 

   1 pensionari la plata cu ora ; 

În ceea ce privește defalcarea conform Codului muncii, respectiv după caracterul contractului de 

muncă încheiat, în unitate funcționeză : 

41 cadre didactice cu norma de bază la liceu ; 

6 cadre didactice cu norma de bază în altă unitate de învățământ ; 

2 cadre didactice la plata cu ora ; 

Situaţia cadrelor didactice cu studii superioare ( 49), după grade didactice, se prezintă astfel : 

cu doctorat  –   2 

cu gradul I  – 33 

cu gradul II  –   8 

cu definitivat   –   5 

debutanți  –   1 

În anul şcolar 2017 - 2018 nu au fost probleme deosebite în ceea ce  priveşte asigurarea catedrelor cu 

personal didactic calificat. 

 

Personal didactic auxiliar : 

 total posturi didactic auxiliar – 7 

Personal nedidactic – contractual : 

total posturi personal nedidactic – 5. 



 Activitatea de perfecţionare şi autoperfecţionare a cadrelor didactice:  

 

Activitatea de perfecţionare şi autoperfecţionare  a cadrelor s-a defăşurat pe mai multe direcţii: 

Perfecţionarea în cadrul catedrelor, prin activităţi specifice; 

Perfecționarea la nivel centralizat, desfășurat conform Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar, aprobată cu Ordinul MECTS nr. 5561/2011. În anul 

școlar 2017 – 2018, conform graficului prevăzut în metodologia de perfecționare a cadrelor didactice, 

au fost cazuri de înscriere la examenul de obținere a gradelor didactice pentru sesiunile 2018 – 2020 și 

s-a continuat activitatea de inspecții și monitorizare a activității didactice pentru cei déjà înscriși la 

aceste activități de perfecționare, din anii școlari anteriori sau pentru cei care au solicitat inspecții 

curente în vederea înscrierii în anul școlar următor. Astfel, în cursul lunii octombrie 2017 s-au depus 

la ISJ Suceava 2 cereri de solicitare a inspecției curente IC1 ( Cornețchi Daniela și Păștinaru Andreia 

Iuliana) în vederea depunerii dosarului de înscriere la examenele de obținere a gradelor didactice 

pentru sesiunile 2018 – 2020. De asemenea, în registrul pentru inspecții școlare sunt menționate 

următoarele activități de perfecționare : 

Felul 

activității 

Cadrul didactic 

inspectat 

Data efectuării 

activității de 

perfecționare 

Disciplina Observații  

IC1 Petrescu Silvia 

Mihaela  

19.01.2018 Limba 

engleză 

Inspecție curentă efectuată de 

metodist ISJ – Buculei 

Monica Elena, calificativ 

”BINE” 

IS Def Lupușoru Camelia 

Cristina 

30.01.2018 Lb. 

franceză 

Inspecție curentă efectuată de 

inspector prof. Dr. Tiron 

Constantin, nota acordată 10 

(zece) 

IS I Marinca Mihaiela 12.03.2018 Lb. 

franceză 

Inspecție specială efectuată 

de prof.univ.dr. Ardelean 

Sanda Maria, lector univ.dr. 

Moroșan Nicoleta Loredana, 

prof. metodist Zavalnițchi 

Cornelia Mihaela,  Nota 10 

(zece) 

IS I Marinuc Marius 16.03.2018 Științe 

socio - 

umane 

Inspecție specială efectuată 

de conf.dr. Toma Melentina, 

conf.dr. Ceaușu George, prof. 

metodist prof.dr. Vasiliu 

Doinița,  Nota 10 (zece) 

IS I Caciur Adina 19.04.2018 Biologie Inspecție specială efectuată 

de conf.dr. Pop Păcurar Irina, 

conf.dr. Dobrotă Cristina, 

inspector prof. Sima Carmen 

Cristina,  Nota 10 (zece) 

IC1 Păștinaru Andreia 

Iuliana 

26.04.2018 Limba și 

literatura 

română 

Inspecție curentă efectuată de 

prof. metodist Romaga 

Maria, calificativ ”F.Bine” 

IS 2 Lupușoru Camelia 

Cristina 

02.05.2018 Limba 

franceză 

Inspecție curentă efectuată de 

inspector prof. Dr. Tiron 

Constantin, nota acordată 10 

(zece) 

IC 1 Cornețchi Daniela 07.05.2018 Limba și 

literatura 

română 

Inspecție curentă efectuată de 

prof. metodist Ortenzia 

Gotcu, calificativ ”F.Bine” 



IC 2 Hunea Ioana 11.05.2018 Chimie Inspecție curentă efectuată de 

inspector prof. Dr. Carmen 

Gina Ciobîcă, calificativ 

”F.Bine”. 

 

 

 
  
VI. ASIGURAREA CALITATII IN EDUCATIE: 
         În anul şcolar 2017-2018, s-au desfăşurat în cadrul CEAC următoarele activităţi: 

S-a stabilit  componenţa CEAC (propus şi aprobat în Consiliu Profesoral) 

Responsabilul CEAC a realizat Raportul Anual de Evaluare Interna RAEI în luna septembrie; 

S-a întocmit Raportul de Autoevaluare pe anul trecut şcolar prin centralizarea datelor culese de la 

comisii; 

 S-au descoperit punctele slabe din raportul de autoevaluare şi s-a întocmit pe baza acestora Planul 

de Îmbunătăţire; 

S-au stabilit  strategii în vederea monitorizării interne lunare; 

Actualizarea datelor (Plan operational, Plan de activităţi, Matricea responsabilităţilor, Regulament 

CEAC, organigrame); 

Transmiterea datelor către comisiile de lucru; 

Alocarea unui program necesar nevoilor comisiei conform programului anunţat şi afişat la panoul 

CEAC; 

S-a prezentat membrilor comisiei, oferta educaţională de perfecţionare în domeniul calităţii; 

Completarea documentelor CEAC (Manualul calităţii, Procedurilor); 

Realizarea structurii documentelor;  

 Colectarea datelor statistice ale unitătii şi a   rapoartelor de activitate ale comisiilor cu caracter 

permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial; 

 Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  

Stabilirea responsabilitătilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi constatarea necesităţii 

alocării de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei; Selectarea 

chestionarelor; 

  S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Procedurile, Fişe de progres, Fişei de 

observaţie a lecţiilor, Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şi Planurile operaţionale 

(formate noi), Chestionare feedback elevi, părinţi, profesori, comisii, roluri şi eficienţa în comisii, 

portofoliile profesorilor, catedrelor şi  comisiei CEAC; 

Analiza descriptorilor de performanţă  structurate pe cele 7 principii, în şedinţa deschisă la care au 

participat majoritatea  responsabililor comisiilor cu caracter permanent;  

Reactualizarea  şi ordonarea documentaţiei solicitate pentru monitorizare; 

 

În luna octombrie  s-a desfăşurat monitorizarea cadrelor didactice la care au participat toţi membrii 

CEAC şi în  urma căruia s-au stabilit măsurile de remediere a neclaritătilor în special în cazul 

cadrelor didactice debutante; 

- Pe parcursul lunii noiembrie s-au verificat o parte din dosarele catedrelor, acolo unde s-a oferit 

ajutorul din partea responsabillor, şi s-a dat tot concursul în funcţie de programul de lucru  şi 

implicarea personalului CEAC; 

- Pe parcursul perioadei s-au  ţinut  sase  şedinţe de lucru conform proceselor- verbale din dosarul 

comisiei;      

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină 

un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale si profesionale arătând unde se pot aduce 

îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a scolii. 

 Membrii comisiei s-au întrunit pentru a avea în vedere întocmirea documentelor necesare în 

semestrul II si participarea la desfăsurarea unor proiecte de cercetare în vederea evidenţierii unor 



aspecte legate de contextual scolar, familial si social în care îsi desfăsoară activitatea elevii scolii 

noastre. 

 S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se 

cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii. 

 

• Analiza SWOT a activităţii comisiei 

➢ PUNCTE TARI 

completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

centralizarea si interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor si elevilor în vederea îmbunătăţirii 

climatului instructiv-educativ din scoală 

întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul scolar 2016-2017 la termenul 

stabilit 

➢ PUNCTE SLABE 

nu s-a realizat integral graficul de interasistenţe 

procedurile elaborate sunt încă în număr mic 

există deficiente in monitorizarea activitatilor 

➢ AMENINŢĂRI 

munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită supraîncărcării cu alte 

activităţi scolare si extrascolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile 

➢ OPORTUNITĂŢI 

disponibilitatea cadrelor didactice si a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii 

 

Soluţii posibile: 

elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru a se putea 

realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor si al 

părinţilor pentru a usura si eficientiza munca acestei comisii; 

elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină si funcţionale prin aducerea la 

cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 

aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 

centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor si popularizarea 

acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VII. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVA 

 
 

Desfasurarea procesului instructiv educativ 
 

Calitatea proiectarii didactice analiza pe discipline activitatea comisiilor metodice in anul 

scolar 2017-2018 s-a desfasurat conform Planului managerial al fiecarei catedre intocmit in 

conformitate cu Planul managerial al scolii si avand ca punct de plecare modalitatile de proiectare a 

activitatilor didactice specifice fiecarei discipline, stabilite la consfatuirile cadrelor didactice din 

septembrie 2017. 
 

In baza modelelor de planificari specifice fiecarei discipline toate cadrele didactice au 

intomit propriile proiectari anuale si semestriale. Proiectarea didactica a 

fost realizata respectandu-se curriculumul national , acordand prioritate indeplinirii obiectivelor de 

referinta, competentelor si mijloacelor de realizare a acestora. 
 

Catedrea de Limba si literatura romana  

 

1. Componenţa catedrei 

 

- Prof. gr.II  Cornețchi Daniela ( responsabil de catedră , înscrisă la gr.I) 

- Prof. gr.I Apetrei Ana - Maria  

- Prof.  gr.I Heidel Gabriela  

- Prof. gr.I Iacob Stela 

- Prof. definitivat Păștinaru Andreia Iuliana (  înscrisă la gr. II ) 

- Prof. gr.I Vasiluț Alina 

 

2. Analiza SWOT 

 

• Puncte tari 
- cadre didactice calificate: 1 prof. Definitivat ( înscris la gr. II ), 4 prof. gr. I, 1 prof. Gr.II (înscris la 

gradul I), 

- interesul cadrelor didactice pentru autoperfectionare prin grade didactice, diverse cursuri de formare; 

- nivelul bun de pregătire al elevilor; 

- rezultatele bune obținute la olimpiadele școlare; 

- participarea în numar mare la concursurile specifice Poveștile cangurului”, “Tinere condeie” etc. ;  

- realizarea riguroasă a orelor de pregatire suplimentară pentru bacalaureat; 

- organizarea în condiții normale a olimpiadelor de limba și literatura română; 

- implicarea profesorilor în redactarea de propuneri de subiecte pentru olimpiadă, care se regasesc ca 

subiecte date la faza locală; 

- realizarea unui numar mare de activitati didactice moderne, vizand comemorarea de scriitori, 

relaționarea dintre film și cinematografie; 

- rezultatele  bune obtinute la examenul de bacalaureat și la admiterea în facultatile de litere; 

- constituirea Clubului  de Lectură; 



 

- 2 opţionale alese de elevi. 

 

• Puncte slabe 
- lipsa unui spatiu adecvat pentru desfasurarea orelor suplimentare de pregatire; 

- manuale invechite, auxiliare didactice moderne insuficiente; 

- scăderea nr. de elevi care aleg să lectureze operele literare pe motiv că sunt depășite; 

- nu se aplica principiile pedagogiei centrate pe  elev și a notarii pozitive; 

- motivarea insuficienta a elevilor pentru studiu aprofundat; 

- lipsa recompensarii elevilor performeri si a profesorilor lor indrumatori; 

 

• Oportunitati 
- exista elevi talentati,  capabili de performanta, care trebuie încurajati; 

- participarea la cât mai multe stagii de formare; 

- implicarea in proiecte( in parteneriat ) cu scoli cu care să se realizeze un schimb de experiență. 

 

• Amenintari 
- programul incarcat al elevilor ; 

- aceiasi elevi sunt solicitati in prea multe activitati scolare si extrascolare ; 

- asigurarea catedrelor profesorilor titulari în perspectivă. 

 

3. Activități pentru asigurarea progresului școlar 

Conceperea de teste predictive şi aplicarea acestora la clase; 

Analiza testelor predictive prin întocmire de rapoarte si planuri de măsuri care se impun; 

Conceperea subiectelor pentru lucrările scrise semestriale şi respectarea termenelor de susţinere a 

acestora la clase; 

Folosirea  documentelor autentice şi a mijloacelor moderne în cadrul activităţilor didactice de predare 

/ învăţare /  evaluare a limbii române; 

Prelucrarea la elevi a programei şcolare şi a metodologiei de desfăşurare a examenului de bacalaureat 

– proba scrisă și a probei de competenţe lingvistice; 

 

4. Activități pentru asigurarea performanței 

Conceperea de subiecte pentru Olimpiada de limba română – etapa pe şcoală; 

Organizarea, de ore gratuite, de pregătire suplimentară la limba română pentru elevi în vederea  

participării la olimpiada locală și județeană ; 

Stabilirea şi derularea unui program de pregătire suplimentară la limba franceză cu elevii claselor a 

XII-a în vederea susţinerii în bune condiţii a examenului de bacalaureat și a celui de competenţe 

lingvistice; 

Rezultatele obţinute de elevi la olimpiadele și concursurile şcolare  

La faza județeană a olimpiadei s-au calificat mai mulți  elevi, care au obținut următoarele rezultate: 

Macovei Carmen din clasa a X-a E, coordonată de prof. Heidel Gabriela, care a obținut mentiune; 

Morari Andreea din clasa a XI- a A, coordonată de prof. Apetrei Ana - Maria, care a obținut 

mențiune. 

La concursul  ”Tinere condeie”, elevele Lavinia Paula și Macovei Carmen au obtinut mentiune ( 

coordonator prof. Gabriela Heidel ) iar eleva   Onu Miruna a obținut premiul III ( coordonator prof. 



Iacob Stela ) precum si elevele Luchian Minerva, Costiuc Daria si Pata Lavinia, coordonate de acelasi 

profesor, au obtinut mentiune. 

Elevele Bilhan Diana si Dulgheriu Cosmina au obtinut premiul I ( a IX-a A ), Arsene Andreea, Cardei 

Catalina, premiul II, Tocaci Teodora premiul III, Curmei Cezara sis Nacu Teodora, a XI- a C, au 

obtinut mentiune, coordonate fiind de Andreia Pastinaru. 

Eleva Gavriluta Ema a obtinut premiul I la fel ca si eleva Vieriu Adina. Vleju Ionela premiul II si 

eleva Ionescu Roxana mentiune, toate sub coordonarea prof. Daniela Cornetchi.  

Elevul Nacu George indrumat de prof. Alina Vasilut, a obtinut premiul III. 

Concursul județean In Memoriam Elena Șimon a avut și el participanți din partea liceului. Eleva 

Lavinia Paula  ( a XI-a E) a obținut premiul II ( coordonator Gabriela Heidel ), elevele Bodea Elena ( 

a XI-a E ), același coordonator, și Manea Catalina ( a XI-a E) - au obținut mențiune. 

De asemenea, eleva Arsene Nicoleta ( a XI- a C ) a obtinut premiul I, eleva Agavriloae Adelina 

premiul III sub indrumarea prof. Andreia Pastinaru. 

La concursul de Reviste și jurnalism școlar revista liceului, Altfel,a obținut titlul de Laureat la etapa 

națională. ( coordonator prof. Cornețchi Daniela ). 

 

5. Activități extrașcolare 

Au fost celebrați și comemorați scriitori care au marcat evoluția literaturii române ( M. Eminescu, N. 

Stănescu ) , prin activități specifice, 

În calitate de diriginți la clasele IX-XI, membrii Catedrei s-au implicat activ în realizarea activitătilor 

desfășurate în săptămâna Scoala Altfel. 

 

6. Perfecționare 

Participarea la Consfătuirile anuale ale profesorilor de limba română organizate de ISJ Suceava; 

Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de Limba Română 

– zona Vatra Dornei; 

Participarea la şedinţele de catedră / comisie metodică; 

Studierea documentelor şcolare (Curriculum-ul Naţional, Planurile Cadru, Programele Şcolare); 

Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în conformitate cu programele şcolare în vigoare; 

Elaborarea de proiecte didactice model; 

Studiu individual 

Diseminări şi discuţii informale cu inspectorul de specialitate 

Prof. Cornețchi Daniela, Iacob Stela și Heidel Gabriela au participat în perioada 19 noiembrie 2016 -

21 ianuarie 2017 la programul de formare continuă Comunicare, negociere, mediere, acumulând 22 

CPT. 

 
 

Catedra de limba franceza  

2. Componenţa catedrei 

 

- Prof. gr.I Atofanei Corina Cristina (metodist, membru în Consiliul Consultativ, evaluator certificat 

DELF) 

- Prof. Dr. gr.I Bereholschi Dana Mihaela (responsabil de cerc pedagogic-zona Vatra Dornei) 

- Prof. gr.I Paicu Angelica 

- Prof. debutant Lupusoru Camelia 

-  Prof. gr.I Marinca Mihaiela ( responsabil de catedră) 



 

3. Analiza SWOT 

• Puncte tari 

- interesul cadrelor didactice pentru autoperfectionare prin grade didactice, diverse cursuri de 

formare; 

- cadre didactice calificate 

- 1 profesor metodist şi membru in consiliul consultativ , 1 profesor responsabi cerc de zona; 

- existenta unui profesor evaluator DELF acreditat  CIEP – Franta; 

- nivelul bun de pregatire a elevilor; 

- rezultatele bune obtinute la olimpiadele scolare; 

-5 elevi care au sustinul examenul DELF , unde au promovat nivelele B1 si B2 

- participarea in numar mare la concursurile specifice ”Cangurul lingvistic”, “Mathematiques 

sans frontieres” ; 

- un numar mare de elevi ce au obtinut atestatul de limba franceza  

- realizarea riguroasa a orelor de pregatire suplimentara pentru bacalaureat; 

- organizarea in conditii normale a olimpiadelor de franceză; 

- implicarea profesorilor in redactarea de propuneri de subiecte pentru olimpiada; 

- rezultatele  bune obtinute la examenul de bacalaureat si la admiterea in facultatile de litere; 

• Puncte slabe 

 

- lipsa de manuale la clasele a XI-a si a XII-a 

- lipsa unui spatiu adecvat pentru desfasurarea orelor suplimentare de pregatire; 

- manuale invechite, auxiliare didactice moderne insuficiente; 

- inexistenta manualelor cu suport audio asigurate de catre ISJ, pentru ciclul inferior al 

liceului; 

- scăderea nr. de elevi care aleg limba franceză pentru examenul de competenţă lingvistică; 

- lipsa recompensarii elevilor performeri si a profesorilor lor indrumatori; 

• Oportunitati 

-  dorinta elevilor de a obtine certificatele de tip DELF 

- existenta in scoala a  unui evaluator DELF acreditat; 

- exista elevi talentati,  capabili de performanta, ce trebuie incurajati; 

- deschiderea unui centru de evaluare DELF la Suceava; 

- participarea la stagii de formare cu limba de predare franceza; 

• Amenintari: 

- tot mai multi elevi studiaza limba germana la gimnaziu 

- tot mai multi elevi considera ca limba engleza este suficienta pentru integrarea pe piata 

muncii si neglijeaza studiul francezei; 

- asigurarea catedrelor profesorilor titulari în perspectivă; 

- programul incarcat al elevilor; 

- aceiasi elevi sunt solicitati in prea multe activitati scolare si extrascolare; 

 

4. Activități pentru asigurarea progresului școlar 

 

- Realizarea unui numar mare de activitati didactice moderne, vizand dezvoltarea 

competentelor prevazute in CERCL; 

- Conceperea de teste predictive şi aplicarea acestora la clase; 

- Analiza testelor predictive prin întocmire de rapoarte si planuri de măsuri ce se impun; 

- Conceperea subiectelor pentru lucrările scrise semestriale şi respectarea termenelor de 

susţinere a acestora la clase; 

- Folosirea  documentelor autentice şi a mijloacelor moderne în cadrul activităţilor didactice 

de predare / învăţare /  evaluare a limbii franceze; 



- Prelucrarea la elevi a programei şcolare şi a metodologiei de desfăşurare a examenului de 

competenţe lingvistice; 

 

5. Activități pentru asigurarea performanței 

 

- Conceperea de subiecte pentru Olimpiada de limba franceză – etapa pe şcoală; 

- Organizarea de ore gratuite de pregătire suplimentară la limba franceză pentru elevi în 

vederea obţinerii certificatului DELF sau a participării la olimpiada locală și județeană ; 

- Stabilirea şi derularea unui program de pregătire suplimentară la limba franceză cu elevii 

claselor a 12-a în vederea susţinerii în bune condiţii a examenului de competenţe 

lingvistice; 

- Rezultate obţinute de elevi la olimpiade si concursurile şcolare : 

Nr. crt Numele si prenumele Clasa Premiul Prof.indrumator 

1. Cozan Roxana a XII-a E II Bereholschi Dana 

Marinca Mihaiela 

2.  Ghiorghiasa Paula-

Lorena 

a X-a A Mentiune Marinca Mihaiela 

 

- La concursul de traduceri ”Pasaport pentru succes”, elevii Cozan Roxana, Nimigean Iulian si 

Dascalu Emilia au obtinut premiul 1, Eleva Pintescu Iulia – premiul 3 , iar eleva Ghiorghiasa Paula-

Lorena mentiune. 

- La concursul ”Student pentru o zi”, eleva Cozan Roxana a obtinut locul III 

- La concursul judetean ”La dictee lavalloise” eleva Ghiorghiasa Paula-Lorena a obtinut mentiune. 

- Elevele Florescu Ioana (XIIE), Cozan Roxana (XIIE), Pintescu Iulia (XC), Ghiorghiasa Paula-

Lorena (XA) si Banu Iasmina au sustinul examenul DELF, unde au promovat nivelele B1 si B2. 

 

6. Activități extrașcolare 

 

- Prof. Marinca Mihaiela a participat cu un grup de elevi de clasa a XII-a la concursul Student pentru 

o zi, unde eleva Cozan Roxana a obtinut locul III  

-  A fost celebrată Ziua Europeană a Limbilor, pe 26 septembrie, prin activități specifice  

- A fost sarbatorita Saptamana Francofoniei 19-23 martie 

- In calitate de diriginți la clasele IX-XII, membrii catedrei s-au implicat activ în realizarea 

activitătilor desfășurate în săptămâna Scoala Altfel, una dintre activități fiind Zilele filmului 

francofon. 

 

7. Perfecționare 

- Prof. Marinca Mihaiela a sustinut si promovat examenul de gradul I, sesiunea 2016-2018; 

- Participarea la Consfătuirile anuale ale profesorilor de limba franceză organizate de ISJ Suceava; 

- Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de Limba Franceză 

– zona Vatra Dornei; 

- Participarea la şedinţele de catedră / comisie metodică; 

- Studierea documentelor şcolare (Curriculum-ul Naţional, Planurile Cadru, Programele Şcolare); 



- Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în conformitate cu programele şcolare în vigoare; 

- Elaborarea de proiecte didactice model; 

- Studiu individual 

- Diseminări şi discuţii informale cu inspectorul de specialitate 

- Prof. Atofanei Corina, Bereholschi Dana Mihaela si Paicu Angelica au participat la programul de 

formare continuă ”Performanta in evaluare, acumulând 30 CPT. 

- Prof. Paicu Angelica  a participat la cursul de formare în domeniul SCIM și la evenimentul Printemps 

de lˈinnovation du français. 

 

Catedra de limba engleză 

 

 

1. Componenţa catedrei 

- Prof. grad didactic I – Cheia Tiberiu 

- Prof. grad didactic II – Marinuc Ramona – șef comisie metodică 

- Prof. grad didactic def. – Cioată Mihai 

- Prof. debutant – Petrescu Silvia (sem. I) 

- Prof. debutant – Miuță Melania (sem. al II-lea) 

 

2. Analiza SWOT 

 

• Puncte tari 

- cadre didactice calificate 

- interesul cadrelor didactice pentru autoperfecționare prin grade didactice, diverse cursuri de 

formare; 

- nivelul foarte bun de pregătire al elevilor; 

- rezultatele foarte bune obținute la olimpiadele școlare; 

- participarea in număr mare la concursuri școlare 

- realizarea riguroasa a orelor de pregătire suplimentara pentru bacalaureat; 

- organizarea in condiții foarte a olimpiadelor de limba engleză – faza pe școală și faza locală; 

- implicarea profesorilor in redactarea de propuneri de subiecte pentru olimpiadă, care se 

regăsesc ca subiecte date la faza locala și județeană; 

- realizarea unui număr mare de activități didactice moderne, vizând dezvoltarea 

competentelor secolului XXI in cadrul orelor de specialitate; 

- rezultatele  bune obținute la examenul de bacalaureat si la admiterea la facultățile de litere; 

- elevi care au obținut certificare CAMBRIDGE și IELTS; 

 - calificativ maxim obţinut de Catedra de engleză; 

 



- multiple opţionale alese de elevi. 

- existența unui cabinet de limba engleză dotat cu proiector, sistem audio și planșe pentru buna 

desfășurare a orelor de engleză;  

- existența manualelor la toate clasele și a CD-urilor pentru realizarea exercițiilor de listening 

în vederea pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat 

- existența culegerilor de exerciții de gramatică precum și a culegerilor cu teste de pregătire 

pentru examenele internaționale Cambridge și IELTS. 

- numărul mare de elevi care aleg limba engleză ca probă pentru examenul de bacalaureat. 

- elevi care aleg să studieze în țări străine unde limba de predare este limba engleză. 

 

• Puncte slabe 

- lipsa unui spațiu adecvat pentru desfășurarea orelor suplimentare de pregătire; 

- nu se aplica principiile pedagogiei centrate pe  elev și a notarii pozitive; 

- motivarea insuficienta a elevilor pentru studiu aprofundat; 

- lipsa recompensării elevilor performeri si a profesorilor lor îndrumători; 

 

• Oportunități 

- exista elevi talentați,  capabili de performanta, ce trebuie încurajați; 

- deschiderea unui centru de evaluare Cambridge la Suceava; 

- participarea la stagii de formare cu limba de predare engleză; 

- dorința elevilor de a obține certificatele de tip Cambridge și IELTS. 

- tot mai mulți elevi considera ca limba engleza este necesară pentru integrarea pe piața muncii 

și studiază intensiv limba engleză; 

- asigurarea catedrelor profesorilor titulari chiar și în perspectivă. 

 

 

• Amenințări 

- programul încărcat al elevilor ; 

- aceiași elevi sunt solicitați in prea multe activități școlare si extrașcolare ; 

- învățământ în două schimburi, cu program de la 14 la 20, ceea ce îi determină pe mulți 

absolvenți de școală generală să aleagă alte licee din județ unde orele de curs se desfășoară doar în 

intervalul orar 8-14; 

 

 

3. Activități pentru asigurarea progresului școlar 

- Conceperea de teste predictive şi aplicarea acestora la clase; 



- Analiza testelor predictive prin întocmire de rapoarte si planuri de măsuri ce se impun; 

- Testele au fost astfel concepute încât să evalueze cunoștințele cu adevărat generale din 

domeniile respective. Obiectivele acestor teste au fost următoarele: 

- folosirea corecta a unor structuri gramaticale studiate in anii anteriori 

- formularea unor întrebări folosind cuvântul interogativ corespunzător 

- oferirea unor informații in scris despre activități si date personale 

- formularea unor întrebări pe baza unui text dat 

- oferirea unor informații in scris despre activități proprii și experiențe personale 

- identificarea componentelor logice si a succesiunii secvențelor intr-un text citit 

- deducerea, pe baza contextului, a semnificației cuvintelor necunoscute intr-un text citit 

- recunoașterea legăturii logice, de tip cauza-efect, intre secvențele unui text citit 

- folosirea corecta a părții de vorbire corespunzătoare într-un text, pornind de la o alta parte 

de vorbire din cadrul aceleiași familii de cuvinte 

- oferirea unor informații in scris despre activități proprii și experiențe personale 

- identificarea unor anumite detalii intr-un text citit 

- identificarea unor greșeli gramaticale intr-un context dat 

      In urma analizei rezultatelor obținute de elevi la testele predictive s-a observat necesitatea unor 

masuri de ameliorare a situației prin:  

- alocarea unor ore suplimentare sau a unor opționale de aprofundare a noțiunilor de 

gramatica si de vocabular 

- o creștere a frecventei exercițiilor de utilizare a funcțiilor de comunicare 

- diversificarea exercițiilor si temelor de interes general abordate pe un anume vocabular 

- redactarea in timpul orelor de curs sau prin studiul individual a unor enunțuri, scrisori si 

compuneri in limba engleza care sa necesite utilizarea unei game cat mai largi de noțiuni 

de gramatica si vocabular studiate in anii anteriori 

- antrenarea elevilor in proiecte de grup sau individuale care sa conducă la folosirea limbii 

engleze si in afara orelor de curs. 

- Conceperea subiectelor pentru lucrările scrise semestriale şi respectarea termenelor de 

susţinere a acestora la clase; 

- Folosirea  documentelor autentice şi a mijloacelor moderne în cadrul activităţilor didactice 

de predare / învăţare /  evaluare a limbii engleze; 

- Prelucrarea la elevi a programei şcolare şi a metodologiei de desfăşurare a examenului de 

competenţe lingvistice; 

- S-a stabilit în cadrul ședinței de catedră programul de pregătire suplimentară în vederea 

susținerii examenului de bacalaureat precum și pentru îmbunătățirea nivelului de 

cunoștințe și a rezultatelor elevilor slab pregătiți. Programul a fost astfel întocmit încât să 



beneficieze de pregătire suplimentară toți elevii și cei din programul de dimineață și cei 

din programul de după-amiază. 

 

4. Activități pentru asigurarea performanței 

- Conceperea de subiecte pentru Olimpiada de limba engleză – etapa pe şcoală și etapa 

județeană; 

- Organizarea de ore gratuite de pregătire suplimentară la limba engleză pentru elevi în 

vederea obţinerii certificatului Cambridge sau a participării la olimpiada locală și 

județeană ; 

- Stabilirea şi derularea unui program de pregătire suplimentară la limba engleză cu elevii 

claselor a 12-a în vederea susţinerii în bune condiţii a examenului de competenţe 

lingvistice; 

- Rezultate obţinute de elevi la olimpiade si concursurile şcolare  

La faza județeană a olimpiadei s-au calificat 15 elevi, care au obținut următoarele rezultate: 

- Eleva Stăuceanu Antonia din clasa a XII-a C, regim de predare intensiv limba engleză, 

pregătită de domnii profesori Cheia Tiberiu și Cioată Mihai a obținut premiul I la 

olimpiada județeană de limba engleză și a participat la olimpiada națională; 

- Elevul Iacob Alexandru Andrei, din clasa a XII-a A, pregătit de doamna profesoara 

Marinuc Ramona a obținut premiul al II-lea la olimpiada de limbă engleză, faza județeana, 

cu o diferență de 0,05 puncte față de locul I. Elevul Iacob Alexandru Andrei a obținut de 

asemenea și Certificatul de Cambridge Avansat, nivel C2, maximum la nivel internațional. 

- Eleva Țîcșa Ștefania din clasa a X-a A, pregătită de doamna profesoara Marinuc Ramona a 

obținut premiul al II-lea la olimpiada de limba engleză, faza județeană. 

- Elevul Apetrii Georgel Claudiu din clasa a XI-a A, pregătit de doamna profesoara Marinuc 

Ramona a obținut mențiune 

- Toți elevii de mai sus au participat la proba de baraj pentru olimpiada de engleză faza 

națională 

- 5 elevi ai liceului nostru s-au situat în primii zece, rezultate foarte bune având în vedere că 

numărul de participanți la olimpiada județeană depășește 40 de elevi pentru fiecare ciclu 

liceal. 

- Elevii Mandachi Martina, Gemănaru Diana, Cioată Viorel și Drăghici Sebastian din clasa a 

XII-a A, pregătiți de doamna profesoara Marinuc Ramona, au susținut și promovat 

examenul Cambridge Advanced și au obținut nivelul C1. 

 

5. Activități extrașcolare 



Cu ocazia anumitor sărbători cu caracter britanic anumite clase au celebrat intr-un stil mai mult sau 

mai puțin festiv : 

- 26 septembrie – Ziua Europeana a limbilor 

- Ziua Recunoștinței – Thanksgiving Day a fost marcata prin organizarea unor activități la clase cu 

scopul descoperirii a noi elemente de cultura si civilizație  

- S-au marcat momentele importante din cultura britanică şi americană prin activități cu elevii, între 

care se numără The Haunted History of Halloween (sfârşitul lunii octombrie), A Christmas Carol 

(literatură şi cinematografie) în săptămâna dinaintea vacanţei de Crăciun - activităţi desfăşurate 

cu toţi elevii, Valentine’s Day – 14 februarie, Ziua Mondială a Apei - 23 Martie cu clasele a IX-a  

și a X-a prin vizionarea unor scurtmetraje în limba engleză despre resursele de apă actuale, 

consumul de apă la nivel mondial, importanța conservării mediului natural și a biodiversității și 

cauzele poluării, urmată de activități interactive.  

- În calitate de profesori diriginți la clasele a IX-a și a X-a, membrii Catedrei s-au implicat activ în 

realizarea activităților desfășurate în săptămâna Școala Altfel. 

- Doamna profesoară Marinuc Ramona însoțită de doamna profesoară Cernușcă Loredana și 

domnul profesor Vasiluț Cristian au realizat împreună cu elevii clasei a X-a A și câțiva elevi din 

clasa a X-a o vizită de studiu cu titlul ”Noi și Europa” în Budapesta în cadrul căreia elevii au 

vizitat Muzeul Casa Terorii, Castelul din Budha, Palatul Parlamentului, Basilica Sf. Ștefan, Insula 

Margareta, Bastionul Pescarilor și Muzeul Marțipanului Grădina Zoologică, Podul cu Lanțuri, 

Citadela de pe muntele Gellert și Muzeul Buncăr; 

- Domnul profesor Cioată Mihai a realizat dezbateri cu elevii la Casa de Cultură Platon Pardău și a 

continuat Clubul de Cinema. Dezbaterile au fost realizate după cum urmează: 

- Octombrie: "Ziua educației" - Dezbatere: "Șansa ieșirii din mediocritate", urmată de proiecția 

filmului "The Great Debaters" 

- Octombrie: “Victima traficului de persoane ai putea fi chiar tu” 

- Noiembrie: Dezbatere motivațională: "Investește în Tine" 

- Decembrie: Dezbatere la Liceul din Broșteni 

- Decembrie: Proiectul "Wild Bucovina"- Invitați: Stelian și Emil Bodnari & Ghe.Sologiuc 

(militant împotriva construirii gropii de gunoi din Pasul Mestecăniș) 

- Februarie: Dezbatere la Liceul Tehnologic Dorna Candreni 

- Aprilie: "Săptămâna Altfel"- Proiecție de filme urmate de dezbateri 

- Mai: Dezbatere la Grupul Școlar Vasile Deac 

Tot domnul profesor Mihai Cioată a realizat cu elevii proiectele de mai jos: 

IMPLEMENTAREA proiectului “Terapie narativă” în școlile generale din Țara Dornei  

- perioadă 21 noiembrie- 31 mai  

- 45 de adolescenți de la “Ion Luca” implicați în proiect 



 CLUBUL DE CINEMA “CINEMA CLUB"- 25 de filme vizionate și discutate (septembrie- iunie) 

- revistă de recenzie film (în lucru) 

   EXCURSIE CLUJ NAPOCA& Peștera Scărișoara (Ediția a 6-a) 

- 40 de elevi participanți la excursia cultural-educativă de la Cluj (aprilie 2016- 3 zile) 

- Program: Dans Artistic- Trupa "Lord of The Dance"/ Vizionare film: "România 

Neîmblânzită"/ Excursie în Munții Apuseni & Peștera Scărișoara 

Curs de oratorie (Public Speaking) 

-30 de elevi participanți 

-cursul s-a derulat pe toată perioada anului școlar (8 ședințe) 

Clubul de lectură 

           - proiect demarat în anul școlar trecut 

           - 30- 35 de elevi participanți 

           - 8 cărți citite și dezbătute 

           - 3 premii 1 la etapa județeană a Concursului național de proiecte de promovare a lecturii 

"AVEM CARTE!" 

           - 3 premii Locul 1 la etapa națională a Concursului național de promovare a lecturii "AVEM 

CARTE" 

 Excursii pe munte 

          - Munții Rodnei- Pietrosul; Ceahlău; 12 Apostoli 

          - 23 de elevi participanți 

6. Perfecționare 

- Participarea la Consfătuirile anuale ale profesorilor de limba engleză organizate de ISJ 

Suceava; 

- Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de 

Limba engleză – zona Vatra Dornei; 

- Participarea la şedinţele de catedră / comisie metodică; 

- Studierea documentelor şcolare (Curriculum-ul Naţional, Planurile Cadru, Programele 

Şcolare); 

- Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în conformitate cu programele şcolare în 

vigoare; 

- Elaborarea de proiecte didactice model; 

- Studiu individual 

- Diseminări şi discuţii informale cu inspectorul de specialitate 

- D-na prof. Marinuc Ramona a susținut și promovat examenul pentru obținerea gradului 

didactic II. 

 



Catedra de matematica  

 
1. Componența comisiei 

Prof.Rezuș Octavian Mihai- responsbil comisie metodică Matematică 

Prof.Acostinesei Virgiliu 

Prof.Bădulescu Corina 

Prof.Botezat Cristina 

2. Analiza SWOT  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Toate cadrele didactice au întocmit 

planificările semestriale ținând cont de 

programa școlară;  

- Aplicarea unui sistem de evaluare complex , 

prin îmbinarea metodelor tradiționale cu cele 

alternative;  

- Rezultate bune la învățătură;  

- Elevi participanți la  concursuri  cu rezultate 

mulțumitoare și chiar bune;  

- Organizarea  concursului interjudețean de 

matematică MEMORIAL ȘTEFAN DÂRȚU  

și a Taberei de matematică  

. - Toate cadrele didactice au participat la 

activitățile din cadrul comisiei metodice; 

 - Toate cadrele didactice au participat la 

cercurile pedagogice. 

 

- Elevi cu motivație scăzută pentru învățare;  

- Slaba implicare a părinților în activitatea de 

educare a copiilor; 

 - Nu se lucrează diferențiat cu elevii, pe cât 

ar trebui; 

- Evaluarea iniţială a elevilor nu este folosită 

pentru elaborarea unor strategii educaţionale 

iar cea curentă nu se finalizează prin planuri 

de recuperare sau de redefinire a unor 

atitudini, strategii sau abordări; 

 - O parte din elevi au acumulat doar minimul 

necesar de cunoștințe  

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Baza materială, săli de clasă, bibliotecă, 

ghiduri de pregătire 

-Deschiderea profesorilor pentru activităţile 

ce au în vedere educaţia temeinică, în spiritul 

respectului pentru muncă 

 -Disponibilitatea membrilor catedrei pe tot 

parcursul anului şcolar pentru toate tipurile 

de pregătiri suplimentare (pentru examene, 

-Supraeveluarea copiilor de către părinţi, 

deschis exprimată faţă de aceştia, produce 

autoaprecierea fals pozitivă a elevilor 

-Nivelul din ce în ce mai scăzut al 

acumulărilor cu care vin elevii din gimnaziu 



pentru concursuri, consultaţii) 

- Disciplina matematică este  importantă 

pentru admiterea la facultatile de top 

-Participarea la proiecte 

 
3. Activități pentru asigurarea a progresului școlar (evaluare inițială/predictivă, analiza 

rezultatelor evaluării, măsuri remediale) 

Evaluarea iniţială a fost organizată şi desfaşurată conform sugestiilor metodologice ale 

MECTS. Matricele de specificatie, testele şi baremele de verificare şi notare au fost concepute 

de toţi membrii catedrei, pe ani de studiu, cu o structurǎ unitarǎ, pe baza modelelor elaborate 

de CNEE şi adaptate condiţiilor specifice unitǎţii noastre de învǎţǎmânt. Dupǎ ce au fost 

validate la nivelul catedrei, testele au fost aplicate elevilor. Rezultatele au fost centralizate şi 

analizate în şedinţele de catedra apoi s-a întocmit un Plan de mǎsuri necesare asigurǎrii 

progresului şi performanţelor şcolare. Pe baza problemelor identificate şi a modalitǎţilor de 

abordare a acestora, fiecare profesor şi-a adaptat planificǎrile calendaristice.  

CONCLUZII 

- Lacune în cunoștințele testate. 

- Neatenție la efectuarea calculelor-ceea ce a dus la scăderea punctajului-chiar dacă modul de 

rezolvare a fost bine gândită (metodă bună-calcul greșit). 

- Elevii nu exersează individual-acasă ceea ce face să fie derutați atunci când trebuie să rezolve singuri 

o problemă. 

- Lipsa efortului personal de învățare a făcut ca multe noțiuni să fie uitate-iar timpul alocat pentru 

recapitulare a fost prea scurt(din motive obiective) pentru a cuprinde toate noțiunile și metodele de 

rezolvare. 

- Lipsa  motivației    

◼ notele nu se trec în catalog. 

MĂSURI REMEDIALE 

a. Parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen. 

b. Analiza rezultatelor pe clasă, pe disciplină si pe fiecare cadru didactic. 

c. Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri 

d. Stabilirea orarului pentru orele de pregătire suplimentară  

e. Desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică bine stabilită. 

f. Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire 

suplimentară. 

 

5. Activități pentru sprijinirea elevilor capabili de performanță (participări la 

olimpiade și concursuri pe discipline-extracurriculare, rezultate etc.) 

REZULTATE CONCURSURI MATEMATICĂ 2017-2018 
NR.CRT DENUMIREA CONCURSULUI PROFESORI 

COORDONATORI 

ELEVI 

PARTICIPANȚI/ 

REZULTATE 

1. 1. CONCURSUL INTERJUDEȚEAN   

,,MATEMATICĂ DE DRAG ” , 

REZUS OCTAVIAN MIHAI 

 

IANOVICI 

BIANCA-XI A-



BISTRIȚA NĂSĂUD, 18 

NOIEMBRIE 2017 

 

 

premiul special al 

concursului 

 

2. 2.  CONCURS MEMORIAL 

ȘTEFAN DÂRȚU,DECEMBRIE 

2017 

MEMBRII CATEDREI VORNICU 

CRISTINA 

CĂTĂLINA-IX A-

MENȚIUNE 

NIMIGEAN 

IULUAN-X C-

MENȚIUNE 

IANOVICI 

BIANCA-XI A-

PREMIUL III 

ȚURCANU ELIZA-

XI A-MENȚIUNE 

ARSENIUC ANA 

MARIA-XII A 

MENȚIUNE 

3. 3.  TABĂRA REGIONALĂ  

MATEMATICA…LA VATRĂ 

FEBRUARIE 2018 

 

REZUS OCTAVIAN MIHAI REZULTATE 

OBȚINUTE LA 

CONCURSUL 

TABEREI: 

-IANOVICI 

BIANCA,XI A. 

PREMIUL I 

ȚURCANU ELIZA-

XI A-PREMIUL II 

CHIRUȚĂ 

ALEXANDRA –XII 

B-PREMIUL III 

MEZDREA ANA 

MARIA –XII B-

MEMNȚIUNE 

HUC ȘTEFAN-XII 

A-MENȚIUNE 

 

4. 4. Olimpiada Județeană de 

Matematică 

BOTEZAT CRISTINA SUSCIUC 

ANASTASIA-

MENȚIUNE 

5. 5 Mathematiques sans Frontieres BOTEZAT CRISTINA CLASA X A-

PREMIUL I-ETAPA 

NAȚIONALĂ 

 
 

6. Activitatea metodică și de formare 

În semestrul I an s-a desfășurat cercul pedagogic al profesorilor de matematică,zona Vatra 

Dornei, cu lecție susținută de dl.profesor Acostinesei Virgiliu la clasa XI B. 

În perioada 2-4 octombrie 2017 a avut loc Simpozionul Dan Brânzei la care a participat 

prof.Rezus Octavian Mihai. 

7. Simularea examenului de bacalaureat  



8.  Rezultatele examenului de bacalaureat 

 

CLASA 1-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10 

XII A 2 1 4 5 5 6 3 

XII B 1 8 3 6 9 2 2 

XII C 2 6 4 7 6 4  

XII D 6 9 2 4 - 1  

TOTAL 11 24 13 22 20 13 5 

 

Catedra de stiinte 

                      La nivelul comisiei metodice, ca și la nivelul fiecărui colectiv, conținuturile demersului 

didactic și în egală măsură al activităților de perfecționare continuă sub diverse forme, au fost 

structurate în deplin acord cu parametrii corespunzatori asigurării calității în învățământ. 

                      Întreaga activitate s-a desfășurat în concordanță cu documentele programatice pe toate 

compartimentele lor la care s-au adăugat noutățile din plan organizațional sau din punct de vedere al 

conținuturilor. 

                      Pentru eficientizarea și creșterea calității activității didactice și metodice ne-am propus 

și respectat următoarele obiective: 

1. Extinderea capacității de adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în domeniul 

educației; 

2. Stimularea activităților în planul conceperii și coordonării domeniului didactic; 

3. Intensificarea exercițiului creator și de relaționare și comunicare/cooperare/colaborare în 

domeniul pedagogic, 

4. Utilizarea adecvată a unor tipuri variate de itemi și criterii de performanță, 

5. Eficientizarea demersului didactic; 

6. Dezvoltarea competențelor prin abilități de comunicare, scriere, calcul, gândire critică, lucru în 

echipă, adaptare la situații noi; 

7. Valorificarea expeiențelor positive; 

8. Facilitarea schimbului de experiență didactică, prezentarea informațiilor prelucrate, oferirea 

metodelor didactice eficiente. 

                       În vedera realizării unei comunicări interpersonale elevi-profesori, au fost selectate 

modalități de comunicare adecvate diverselor situații: colaborare, ajutor, control. 

                      În activitațile de formare și educare au fost stabilite obiective foarte clare care au 

fost operaționalizate, concretizându-le în activități de formare și informare, experimentare, 

interpretare, aplicare în diferite situații. 

                      Elevii au fost implicați în activități de evaluare, folosindu-se modalități alternative, 

portofolii, proiecte, aplicații. 

                     Activitatea de perfecționare continuă a avut forme diverse cu trimitere directă la 

obiectivele majore stabilite: cercetări cantitative și ameliorative, consultații, dezbateri, comunicări. 

                     Învățarea centrată pe elev a făcut ca fiecare membru al Comisiei să desfășoare 

activități de învățare în concordanță cu particularitățile individuale dar și cu cerințele standard; s-a 

respectat curba de efort a elevilor dar și nevoia de reînvățare, ameliorare, dezvoltare. 

                    Pentru că obiectivele învățării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea cu 

conținuturile proiectate cu cele realizate și replanificarea unora dintre ele conform unor situații 

concrete. 

                    La nivelul Comisiei Metodice, elevii au participat la o serie de olimpiade și 

concursuri dar și activități extracurriculare, menite să îmbunătățească rezultatele și performanțele 

lor și să ridice standardele de predare-învățare-evaluare. 

 

Catedra de Fizică – Olimpiada de Fizică – rezultate etapa județeană 

a IX-a A – Vornicu Cătălina- mențiune, prof. Barcău Mirela 

                - Constantin Ștefana- mențiune, prof. Barcău Mirela 



a X-a A – Bazeliuc Mihai- mențiune, prof. Aflorei Liliana 

               - Apălămăriță Mara- mențiune, prof. Aflorei Liliana 

a XI-a A –Bărăscu Andreea- mențiune, prof. Barcău Mirela 

                - Ianovici Bianca- mențiune, prof. Barcău Mirela 

                              - Concurs regional “Student pentru o zi” 

a XI- a – Apetrii Claudiu (Premiul III), Bărăscu Andreea (Premiul III), Morari Andreea (Premiul 

III), Groza Diana (Mențiune), Rusu Raluca (Mențiune), prof. Barcău Mirela 

                             - Olimpiada de Astronomie și Astrofizică 

                   a XI-a A- Bărăscu Andreea- premiul III. Etapa județeană 

                                  - Bărăscu Andreea- participare, etapa națională 

a X-a – Apopi Alin Ionuț, Bejenariu Eliza Andreea, Boca Ștefan, Buzilă  

Apetrii Mihai, Lucescu Bianca Elena- “Stelele Științei”- concurs național Galați-2018, 

secțiunea „Descopăr...deci exist”- Premiul I, prof. Barcău Mirela 

                              - Meteorologie 

 a IX- a – Grigoraș Iustin—SN “Fenomene atmosferice și evoluția vremii pe glob”- Premiul II- 

fotografie, prof. Barcău Mirela 

a IX-a Vornicu Cătălina Cristina- SN “Fenomene atmosferice și evoluția vremii pe glob”- 

mențiune- pictură, prof. Barcău Mirela 

 

Catedra de Chimie – Olimpiada de Chimie – rezultate etapa județeană 

a XI-a C – Berari Robert Iulian- mențiune, prof. Gîm Lavinia 

a X-a C- Nimigean Iulian- mențiune, prof. Ungureanu Dorina 

 

Catedra de Biologie- Olimpiada de Biologie- rezultate etapa județeană 

a XI-a A – Pădureț Gabriel- mențiune, prof. Caciur Adina 

                            - Concurs “Emil Racoviță”- a XII-a C Bucătariu Cristiana 99p 

                                                                                             Drăgan Ștefan – 96p 

                                                                                             Giurgiu Marinel- 88p din 100p (prof. 

Caciur Adina), toți admiși fără examen la Facultatea de Biologie-Geologie, specializarea 

Biochimie, Universitatea “Babeș-Bolyai” 

 

 

- Eco- Școala- Patrula de mișcare- promovarea mișcării prin monitorizare de 

pași; 300 de elevi din clase diferite și cadre didactice, prof. Lungoci 

Loredana 

- Pădurea de mâine- plantări; 50 de elevi, prof. Lungoci Loredana, 

Vrânceanu Ciprian, Păștinaru Andreea 

- Milioane de oameni, milioane de copaci- plantări; 55 de elevi, prof. 

Lungoci Loredana, Rezuș Viorica, Rezuș Octavian 

- Ziua Mediului- igienizare și colectare de produse reciclabile; 60 de elevi, 

prof. Lungoci Loredana 

- Eco-Fotografia Anului- confecționare brad eco și împodobire cu materiale 

reciclabile; 8 elevi, prof. Lungoci Loredana 

- Festivalul național de ouă încondeiate Ciocănești- încondeiere de ouă; 5 

eleve, prof. Lungoci Loredana 

 

Olimpiada Interdisciplinară “Științele Pământului” 

a XII-a C- Drăgan Ștefan- Premiul I – etapa județeană 

                                          - diplomă de participare-  etapa națională, prof. Barcău Mirela, Romila 

Mariana, Carp Liviu, Caciur Adina 

 

a X-a A – Bazeliuc Mihai- Premiul II – etapa județeană, prof. Aflorei Liliana, Ungureanu Dorina, 

Lungoci Loredana, Carp Liviu 

 



a XI-a A –Bărăscu Andreea- Premiul III- etapa județeană, prof. Barcău Mirela, Romilă Mariana, 

Caciur Adina, Carp Liviu 

 

Catedra de istorie-geografie 

 
1. Componența comisiei: Acatrinei Irinel, Carp Liviu, Cernușcă Cezar, Cernușcă 

Loredana, Vrînceanu Ciprian 

2. Analiza SWOT  

Puncte tari: gradul înalt de pregătire metodico-științifică a profesorilor; interesul pentru buna 

pregătire a elevilor; disponibilitate pentru activități extrașcolare; baza materială mulțumitoare. 

Puncte slabe: lipsa interesului elevilor pentru formarea unei culturi generale; superficialitate și 

automulțumire în construirea unui viitor; lipsa unui spațiu exclusiv dedicat celor două obiecte. 

Oportunități: realizarea unui progres general între momentul de  intrare și cel de ieșire din 

liceu; orientare absolvenților spre facultăți de profil sau măcar cu admitere din cele două 

obiecte; participarea la concursuri și olimpiade. 

Amenințări: scăderea numărului de clase cu profil uman; programul în două schimburi; 

numărul mare de elevi navetiști 

3. Activități pentru asigurarea a progresului școlar  

S-au aplicat teste inițiale la toate clasele a 9-a la ambele discipline, puțin concludente în opinia 

noastră având în vedere programele de liceu și cele de gimnaziu. Evident au fost propuse 

măsuri de remediere cu bătaie lungă având drept țintă examenul de BAC. S-au realizat ore de 

pregătire suplimentară pentru BAC. Rezultatele s-au văzut într-o îmbunătățire a 

promovabilității la istorie 97% (locul V pe județ și 4 note de zece), iar la geografie ne-am 

apropiat de 90%. 

Au fost propuse pentru anul școlar 2018-2019 câte trei opționale pentru fiecare obiect 

4. Activități pentru sprijinirea elevilor capabili de performanță 

➢ Vrînceanu Ciprian participare la olimpiada de istorie etapa judeţeană și mențiune eleva 

Gheorghică Andreea  X E.  

➢ Acatrinei Irinel participare la Concursul Naţional ,,GeoInfoVirtual” 2018, cu un număr de 10 

elevi, eleva Macovei Carmen din clasa a X-a E obținând mențiune.  

➢ Participarea la faza națională a Concursului ,,Ștefan Hepiteș”  și obținerea a două mențiuni la 

clasa a IX-a prin elevii Chiruță Răzvan și Negrea Andrei pregătiți de prof Acatrinei Irinel și un 

loc II respectiv III prin elevii Nimigean Iulian și Onu Miruna la clasa a XI pregătiți de Carp 

Liviu.  

➢ Obținerea premiul al II-lea la faza județeană a Concursul internațional ,,Tineri în pădurile 

Europei/Young People in European Forests – YPEF”, cu echipajul format din Boicu Anda 

Mihaela, Pașcan Codrin (clasa a XI-a B) și Nistor Ștefan (clasa a XI-a E) pregătiți de Acatrinei 

Irinel. 

5. Activități extrașcolare Irinel Acatrinei proiecte educaţionale:  

Parteneriate educaţionale încheiate, în cadrul cărora s-au desfășurat activități:  

 

➢ Parteneriat educaţional între Şcoala Gimnazială Nr. 4 şi Liceul Teoretic ,,Ion Luca”;  

➢ Parteneriat educaţional între Şcoala Gimnazială Nr. 4, Liceul Teoretic ,,Ion Luca” şi 

Administraţia Parcului Naţional Călimani; 

➢ Parteneriat educaţional între Liceul Teoretic ,,Ion Luca” şi Primăria Municipiului Vatra 

Dornei; 



➢ Parteneriat educaţional între Şcoala Gimnazială Nr. 4, Liceul Teoretic ,,Ion Luca” şi Colegiul 

Tehnic Mihai Bravu din București, în Proiectul ,,Fenomene atmosferice și evoluția vremii pe 

Glob”, respectiv Proiectul ,,Visător prin Univers” ; 

➢ Cezar Cernușcă a coordonat activitatea Ziua mondială a oraşelor, pe data de 20 noiembrie 

2017, împreună cu elevii clasei a X a F, imprimând activităţii un caracter activ şi formativ.  

Ciprian Vrînceanu a iniţiat şi coordonat un concurs pe tema România şi Uniunea Europeană și 

împreună cu Cernușcă Loredana au iniţiat mai multe acţiuni cu caracter comemorativ şi 

aniversativ,  

6. Activități de perfecționare/formare continuă. Participarea la Programele de formare 

continuă:  

Acatrinei Irinel participare la simpozioane, conferințe și grupe de lucru: 

➢ Simpozionul Național ,,Bucovina- tradiție și modernitate”, ediția I, noiembrie 2017, simpozion 

inițiat de Asociația Pro Civis Dorna și Primăria Vatra Dornei; 

➢ Conferința Internaţională ,,Managementul educației moderne”- Câmpulung Moldovenesc- 

ediţia I, 23 mai 2018; 

➢ Conferința de diseminare a proiectelor de educație pentru mediu ,,Colocviile educației pentru 

mediu” din iunie 2018, cuprinsă în C.A.E.J./2018;  

➢ Grupul de lucru organizat de I.S.J. Suceava cu tema ,,Resurse educaționale deschise”, 

desfășurat în luna  mai 2018. Articolul ,,Clubul de științe TERRA”, în Revista ,,Orizonturi 

sucevene”, revista profesorilor de geografie- nr. 10, Suceava, 2018, Articolul ,,Primar pentru o 

zi- o activitate de succes în Școala Altfel” în revista Conferinței internaționale ,,Managementul 

educației moderne”, ediția I, 2018, Câmpulung Moldovenesc;  

Participare la Simpozionul Internaţional ,,România- între Occident şi Orient”- Fălticeni-

08.04.2017- Acatrinei Irinel prezentarea activităţilor de bune practici ,,Geografia- aplicată 

altfel”.  

Ciprian Vrânceanu participare cu două articole la Simpozionul Național ,,Bucovina- tradiție 

și modernitate”. 

Cezar Cernușcă a elaborat articole trimise spre publicare în volumul Simpozionului Național 

„Geografia-de la cercetarea științifică la practica didactică”, ediția a V a, de la Ploiești, din 

data de 24 noiembrie 2017, respectiv în revista profesorilor de geografie Orizonturi 

sucevene. A participat la cursul de formare continuă Mentorat. Strategii și inovare derulat în 

perioada 18,10-14,11,2017 obținând calificativul Foarte bine și 23 de credite profesionale 

transferabile. 

7. Concluzii  

S-au respectat cu strictețe programele școlare și pe cât posibil s-a asigurat și 

parcurgerea lor, cu mari eforturi în special pentru clasele a XII-a în condițiile 

numeroaselor intervale libere de pe final de an. Cât privește îndeplinirea obiectivelor 

din planul managerial la obiectul istorie nu pot fi găsite neîmpliniri. Se remarcă 

îmbunătățirea situației la geografie: rezultate mai bune la BAC și concursuri, mai puțin 

la Olimpiadă.  

  

 
 
Catedra de stiinte socio-umane  
 

1. Componenţa catedrei 

• Prof. grad didactic I – Rotărescu Constantin 

• Prof. grad didactic I – Rezuș Viorica 

• Prof. grad didactic I – Marinuc Marius 

• Prof. grad didactic I – Cheșa Elena 

• Prof. grad didactic I – Albotă Georgeta 



2. Analiza SWOT 

• Puncte tari 

✓ cadre didactice calificate 

✓ interesul cadrelor didactice pentru autoperfecționare prin grade didactice, diverse cursuri 

de formare; 

✓ rezultatele bune obținute la olimpiadele școlare; 

✓ participarea la concursuri școlare; 

✓ realizarea riguroasă a orelor de pregătire suplimentară pentru bacalaureat; 

✓ organizarea în condiții foarte bună a olimpiadelor de socio-umane –faza locală; 

✓ implicarea profesorilor în redactarea de propuneri de subiecte pentru olimpiadă, care se 

regăsesc ca subiecte date la faza locala și județeană; 

✓ realizarea unui număr mare de activități didactice moderne prin utilizare de mijloace 

didactice moderne și a resurselor AEL 

✓ opţionale alese de elevi. 

• Puncte slabe 

✓ lipsa unui spațiu adecvat pentru desfășurarea orelor suplimentare de pregătire; 

✓ motivarea insuficientă a elevilor pentru studiu individual și aprofundat; 

✓ numărul mic de elevi participanți la olimpiada de socio-umane faza locală îndeosebi la 

filosofie și sociologie 

• Oportunități 

✓ stabilitatea curriculară; 

✓ asigurarea catedrelor profesorilor titulari; 

✓ posibilitatea de a amenaja un cabinet de socio-umane; 

• Amenințări 

✓ programul încărcat al elevilor ; 

✓ aceiași elevi sunt solicitați în prea multe activități școlare și extrașcolare ; 

✓ învățământ în două schimburi, cu program de la 14 la 20, ceea ce îi determină pe mulți 

absolvenți de școală generală să aleagă alte licee din județ unde orele de curs se desfășoară 

doar în intervalul orar 8-14; 

✓ dificultatea de a realiza activități nonformale după terminarea orelor de curs fie din lipsa 

spațiului adecvat, fie pentru că mulți elevi sunt navetiști 

3. Activități pentru asigurarea progresului școlar 

• Evaluarea formativă ritmică; 

• Conceperea de teste sumative; 

• Conceperea de teste inițiale şi aplicarea acestora la clase; 

• Analiza testelor inițiale prin întocmire de rapoarte și planuri de măsuri ce se impun; 

• Testele au fost astfel concepute încât să evalueze cunoștințele cu adevărat generale din 

domeniile respective. Obiectivele acestor teste au fost următoarele: identificarea și 

folosirea corectă a unor termeni specifici disciplinelor socio-umane studiate în anii 

anteriori; dezvoltarea gândirii critice; exprimarea argumentată a opiniilor personale.  

În urma analizei rezultatelor obținute de elevi la testele predictive s-a observat necesitatea unor măsuri 

de ameliorare a situației prin:  

• alocarea unor ore suplimentare sau a unor opționale de aprofundare  

• creștere a frecvenței exercițiilor axate pe comunicarea interactivă, inclusiv elev-elev 

• diversificarea exercițiilor și temelor de interes general  

• antrenarea elevilor în proiecte de grup sau individuale  

• conceperea subiectelor pentru lucrările scrise semestriale şi respectarea termenelor de 

susţinere a acestora la clase 

• folosirea  documentelor autentice şi a mijloacelor moderne în cadrul activităţilor 

didactice de predare / învăţare; 

• prelucrarea programei şcolare în cadrul lecțiilor introductive 

S-a stabilit în cadrul ședinței de catedră programul de pregătire suplimentară în vederea 

susținerii examenului de bacalaureat precum și pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și 



a rezultatelor elevilor slab pregătiți. Programul a fost astfel întocmit încât să beneficieze de 

pregătire suplimentară toți elevii și cei din programul de dimineață și cei din programul de 

după-amiază. 

În cadrul comisiei metodice a fost propusă și aprobată oferta de opționale pentru anul școlar 

2018-2019: Adolescentul și moralitatea (prof.Cheșa Elena), Psihologia adolescenței, 

Sociologia emoțiilor și a comunicării, Filosofia minții (prof.Marinuc Marius), Educație 

financiară (prof. Rezuș Viorica). 

4. Activități pentru asigurarea performanței 

• Conceperea de subiecte pentru Olimpiada de socio-umane – etapa la nivel de şcoală;  

• Organizarea de pregătire suplimentară la disciplinile socio-umane pentru elevi în 

vederea participării la olimpiada locală și județeană ; 

• Stabilirea şi derularea unui program de pregătire suplimentară cu elevii care 

intenționează să susțină examenul de bacalaureat la disciplinele socio-umane; 

La faza județeană a olimpiadelor de socio-umane s-au calificat 7 elevi. 

Nr.crt. Nume și prenume elev Disciplina Professor Nota Locul  

2. Firicel Lavinia Psihologie Marinuc Marius 8,10 8 

 

Nr.crt. Nume și prenume elev Disciplina Professor Nota Locul 

1. Dascălu Oana Maria Economie Rezuș Viorica 5,90 19 

 

Nr.crt. Nume și prenume elev Disciplina Professor Nota Locul  

1. Ungureanu Ilk Diana Filosofie Rezuș Viorica 8,00 10 

 

Nr.crt. Nume și prenume elev Disciplina Professor Nota Locul  

1. Nimigean Iulian Logică Rotărescu 
Constantin 

9,60 2 

2. Vornicu Cătălina Logică Rotărescu 
Constantin 

8,45 10 

 

Nr.crt. Nume și prenume elev Disciplina Professor Nota Locul  

1. Morari Andreea  Religie Cheșa Elena  2 

2. Bulugheană Andrei Religie Cheșa Elena Mențiune  

La examenul de bacalaureat au optat pentru susținerea de probe din cadrul disciplinelor socio-

umane un număr de 16 elevi și toți au obținut note de promovare. 

 

5. Activități extrașcolare 

• Prof. Cheșa Elena a inițiat activități de voluntariat  

6. Perfecționare 

• Participarea la Consfătuirile anuale ale profesorilor de științe socio-umane organizate 

de ISJ Suceava 

• Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de 

științe socio-umane – zona Vatra Dornei-Câmpulung-Moldovenesc 

• Participarea la şedinţele de catedră / comisie metodică 

• Studierea documentelor şcolare (Curriculum-ul Naţional, Planurile Cadru, Programele 

Şcolare) 

• Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în conformitate cu programele şcolare în 

vigoare 

• Elaborarea de proiecte didactice model 

• Studiu individual 

• Diseminări şi discuţii informale cu inspectorul de specialitate 

• Susținerea disertației de grad didactic I și obținerea gradului I de către prof. Marinuc 

Marius 



7. Concluzii 

În anul școlar 2017-2018 au fost îndeplinite obiectivele prevăzute în planul managerial în ceea ce 

privește parcurgerea integrală a programei, aplicarea strategiilor de ameliorare a procesului de 

predare-învățare, utilizarea metodelor de evaluare adecvate și participarea la activități de 

perfecționare.  
 

Catedra de informatică 

 
1. Calitatea procesului didactic  

Activitatea de predare- invăţare interactivă centrată pe elev. 

Strategiile didactice folosite în cadrul orelor de informatica şi TIC sunt: expunerea, 

problematizarea,învăţarea prin descoperire. 

Evaluarea formativă, concept operant în teoria şi practica evaluării reprezintă:  

a. nucleul priorităţilor în deciziile privind combinatorică între procesele de învăţare şi  

competenţele văzute ca rezultat al învăţării; 

b. co-responsabilizarea celui care învaţă, prin dezvoltarea capacităţii de auto-reflecţie asupra  

propriei învăţări, şi funcţionalitatea mecanismelor metacognitive/cunoaştere despre  

autocunoaştere. 

2. Aprecieri privind aportul adus de disciplină în formarea competențelor cheie europene 

 Centrarea învăţământului pe competenţe generale şi specifice, pe parcursul şi la finalul unui  

ciclu de instruire, al unui an de studiu etc.  

În prezent, teoria pedagogică dar şi practica în domeniu au drept ţintă:  

- Diversificarea metodologiei, dispozitivelor, tehnicilor şi instrumentelor de evaluare pentru ca  

 evaluarea şcolară să devină mai exactă din punct  

de vedere ştiinţific şi mai echitabilă din punct de vedere moral;  

asigurarea feedbackului orientat spre finalităţile proiectului evaluativ.  

La nivelul clasei de elevi se insistă pe anumite inovaţii, rezultate din complementaritatea 

metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, probe practice etc) cu altele noi, moderne (portofoliul,  

proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc), în fapt alternative. 

Elaborarea probelor prin integrarea de „itemi obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi”, prin  

realizarea şi aplicarea matricelor de evaluare, de statistici privind evoluţia rezultatelor elevilor 

 

3. Aprecieri privind situaţia dotării cu material didactic la disciplină în unitățile de învățământ 

vizitate  

Existența 

cabinetelor/ 

laboratoarelor de 

specialitate (nr.) 

Dotarea cu 

materiale 

didactice 

specifice (se va 

preciza tipul de 

materiale 

existente și un 

număr mediu 

diferite tipuri de 

obiecte de 

inventar) 

Dotarea cu manuale școlare 

(se vor preciza procentele de 

acoperire pe tipuri de clase, la 

nivel de unitate și titlurile 

utilizate) 

Auxiliare curriculare 

utilizate de cadrele 

didactice 

 

Clasa 
Manualele 

utilizate 

Procentul 

de 

acoperire 

 

3 laboratoare de 

informatică 

60 calculatoare 

proiectoare 

IX-X 

Informatică-

Mariana 

Miloşescu 

100% 

Fundanmentele programării 

Dana Lica-Mircea Paşoi 

Programarea in limbajul C-

C++ 

 

  

XI 

Informatică 

Tudor 

90% 

Fundanmentele programării 

Dana Lica-Mircea Paşoi 

Programarea in limbajul C-



Sorun-Vlad 

Huţanu 

C++ 

Culegere de probleme-

bacalaureat 

  

XII 

Manual de 

informatică 

oracle 

Carmen 

Popescu 

90% 

Culegere de probleme-bac 

 
 

 

4. Programe pentru elevi derulate la nivelul specialității și aprecieri privind impactul acestora 

 

 

Nr

. 

crt

. 

Denumire

a 

programul

ui 

Coordonare/ 

organizare 

(MEN, ISJ, alte 

instituții/  

organizații) 

Unități școlare 

implicate 

Numărul de 

cadre 

didactice și 

de elevi 

participanți 

Resurse 

implicate în 

implementar

e 

Impactul la 

nivelul  

specialității/ 

grupului 

țintă 

1 
Centrul de 

excelenţă 
Hai la olimpiada 

C.N. „Ştefan cel 

Mare”,C.N.”Petr

u Rareş”,C.N. 

„Spiru Harte”, E. 

Hurmuchi, Liceul 

Teoretic „Ion 

Luca” Vatra 

Dornei 

 

Culegeri,pr

obleme date 

la 

concursuri 

Implicare, 

competiţie 

2 

Memorialu

l „Ştefan 

Dărţu” 

Ediţia a 

XII-a 

Liceul Tepreric 

„Ion Luca”, ISJ 

Suceava,Primări

a Vatra 

Dornei,Consiliul 

Judeţean 

C.N. „Ştefan cel 

Mare”,C.N.”Petr

u Rareş”,C.N. 

„Spiru Harte”, E. 

Hurmuchi, Liceul 

Teoretic „Ion 

Luca” Vatra 

Dornei, jud. Iaşi, 

Botoşani, 

Bistriţa,Bihor 

Catedra de 

informatica,76 

elevi 

Organizare,

subiecte,cal

culatoare 

Motivaţie,  

Comprtiţie 

responsabilit

ate 

 

 
 

 

5. Aprecieri privind desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare la diferite faze 

Olimpiada de informatică si TIC (locală şi judeţeană) s-a desfăşurat respectând metodologia şi 

programa şcolară. Nivel ridicat al subiectelor la faza locală la clasele IX-X si gimnaziu. 

 



 

 

Nominalizarea elevilor cu rezultate deosebite 

 REZULTATE OLIMPIADA JUDEȚEANĂ DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

  
 

 

 HAJA FLORIN clasa XII-a PREMIUL I  Concursul interjudetean Memorialul „Stefan Dartu” 

SUSCIUC ANASTASIA CLASA A X-A PREMIUL II  Concursul interjudetean Memorialul 

„Stefan Dartu” 

  MENTIUNE OLIMPIADA JUDETEANA DE INFORMATICA 

  PREMIUL II ONI-ONLINE  

APETRII CLAUDIU PREMIUL I CONCURSUL INTERJUDETEAN MATE&INFO –

SUCEAVA 

 

 elevi admisi la Facultatea de informatica UBB Cluj Napoca 

Elevi admisi la Automatizari calculatoare, Cibernetica. 

 

 

C Aprecieri  

Catedra de informatică de la Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei desfăşoară o activitate 

bună fiind preocupată de pregătorea elevilor pentru examenul de atestat si bacalaureat alături 

de pregătirea permanentă pentru olimpiadele şcolare.  

Puncte tari : implicarea elevilor în diferite concursuri, participarea lor cu rezultate la olimpiade si 

concursuri , cercul de informatica din scoala, orele de pregătire suplimentara. 

Puncte slabe: program şcolar în două schimburi, scăderea populaţiei şcolare si a interesului pentru 

şcoală, motivaţia invăţării. 

Oportunităţi-singurul liceu teoretic din oraş şi zonă. 

Ameninţări –scădera populaţiei şcolare şi a numărului de elevi cu opţiuni pentru liceu. 

 

 

Catedra de educatie fizica, educatie muzicala si educatie plastica 
 

Activitățile desfășurate   pe parcursul anului școlar 2017-2018 au urmărit realizarea 

urmatoarelor obiective: 

 

• pregătirea elevilor conform cu standardele de performanță; 

NR. 
CRT NUMELE ȘI PRENUMELE CLASA PREMIUL OBȚINUT DISCIPLINA PROFESORUL 

ÎNDRUMĂTOR 

1 APETRII CLAUDIU XI A PREMIUL II TIC TODAȘCĂ 

ADRIANA 
2 ANDREI ALEXANDRA XI B MENȚIUNE TIC GÎM LAVINIA 
3 COSTEA ADRIAN X A MENȚIUNE TIC GÎM LAVINIA 
4 IVAN COSMINA IX A MENȚIUNE TIC GÎM LAVINIA 
5 NIMIGEAN IULIAN   X C MENȚIUNE TIC TODAȘCĂ 

ADRIANA 

6 MEȚCAN OVIDIU 

CRISTIAN 

IX B MENȚIUNE TIC TODAȘCĂ 

ADRIANA 



• elaborarea măsurilor de remediere și tratare diferențiată pentru elevii cu efort minim sau mediu, dar și pentru 
elevii cu motricitate scăzută și cei supraponderali; 

• creșterea atractivității orelor și eficientizarea demersurilor pedagogice în vederea creșterii 

motivației și performanțelor elevilor; 

• pregătirea şi participarea elevilor la olimpiade, concursuri școlare și activități extrașcolare 

(discutarea rezultatelor obţinute); 

• participarea la activitățile lunare din cadrul comisiei metodice și la cercurile metodice pe 

discipline.  

 

1. Componenţa Catedrei 

 
✓ Prof. gr.I VASILUȚ-MÎRTEA CRISTIAN (responsabil comisie metodică); 

✓ Prof. gr.I PINTILII MIRCEA-CRISTIAN (secretarul Catedrei de educație fizică și arte); 

✓ Prof. gr.I TALANCĂ ALINA (responsabil activități extrașcolare ); 

✓ Prof. gr.I MOROȘAN VASILE (membru); 

✓ Prof. gr.I ANECHITEI-PETRESCU VALENTINA (membru). 

 

2.  Analiza S.W.O.T. 

 

✓ PUNCTE TARI 

 

-cadre didactice calificate; 

-interesul cadrelor didactice pentru autoperfecționare prin grade didactice, diverse cursuri de 

formare; 

-rezultatele bune obținute în anii anteriori la olimpiadele și concursurile școlare; 

-realizarea riguroasa a orelor de pregatire suplimentara cu echipele reprezentative ale școlii și 

elevii cu aptitudini, în vederea participării la O.N.S.Ș.; 

-implicarea cadrelor didactice în diverse proiecte ca se desfășoară în școală sau în afară; 

-dotarea cu materiale didactice corespunzătoare desfășurării activității sportive; 

-existența unui teren de sport,  a sălii de gimnastică și accesul la sala de sport municipală. 

 

✓ PUNCTE SLABE 

 

-distanța la care este situată sala de sport municipală și lipsa încalzirii pe timp de iarnă; 

-există încă situații în care evaluarea și notarea se realizează neținându-se cont de tratarea 

diferențiată a elevilor, ignorându-se principiile evaluarii pozitive; 

- lipsa unei săli de sport polivalentă, necesara pentru desfasurarea orelor de curs si pregatirea 

echipelor reprezentative pe timp de iarna ; 

- numarul scazut de ore necesare asimilarii deprinderilor si priceperilor motrice in cadrul orei 

de educatie fizica si sport; 

-datorită faptului că se învață în două schimburi nu se poate lucra cu toți elevii în vederea 

pregătirii echipelor reprezentative;  

-lipsa unui teren de sport de dimensiuni regulamentare, a unei tribune amenajată corespunzător 

și a unui gard de împrejmuire a acestora; 

-numărul destul de mare de elevi scutiți medical (la unele clase), datorat, în mare parte, 

condițiilor în care se desfășoară activitatea, în special, pe timp de iarnă. 

 

✓ OPORTUNITĂȚI 

 

-există elevi talentați,  capabili de performanță, ce trebuie sprijiniți, îndrumați și încurajați în 

vederea practicării sportului de performanță; 

-achizitionarea de materiale sportive  în vederea creșterii calității procesului de predare-



învățare în școală; 

-realizarea unor parteneriate și cu alte instituții decat cele existente. 

 

✓ AMENINTARI 

 

-programul încărcat al elevilor; 

-aceiași elevi sunt solicitați în prea multe activități școlare și extrașcolare; 

-frecvența deficitară la orele de la început sau final de program ( 8– 9 , 19 – 20 ); 

-numărul mic de opțiuni ale elevilor cu aptitudini ce doresc  practicarea unui sport/ramuri 

sportive de performanță. 

 

3. Forme şi acţiuni concrete de favorizare a reuşitei şcolare și asigurarea progresului 

 

✓ Participarea la Consfătuirile anuale ale profesorilor, organizate de ISJ Suceava; 

✓ Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul Cercului Pedagogic al Profesorilor de educație 

fizică și sport, educație muzicală și educație vizuală – zona Vatra Dornei-Câmpulung 

Moldovenesc; 

✓ Participarea la şedinţele de catedră / comisie metodică; 

✓ Studierea documentelor şcolare (Curriculum-ul Naţional, Planurile Cadru, Programele Şcolare); 

✓ Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în conformitate cu programele şcolare în vigoare; 

✓ Elaborarea de proiecte didactice model; 

✓ Conceperea de teste/testări predictive şi aplicarea acestora la clase; 

✓ Analiza testelor/testărilor predictive prin întocmire de rapoarte si planuri de măsuri ce se impun; 

✓ Conceperea și corectarea baremelor de notare pentru susținerea de către elevi a  probelor de 

control; 

✓ Folosirea  bazei materiale şi a mijloacelor moderne în cadrul activităţilor didactice de predare / 

învăţare /  evaluare; 

✓ Prelucrarea la elevi a programei şcolare şi a metodologiei de desfăşurare a examenelor de 

admitere în ciclul superior; 

✓ Organizarea de ore gratuite de pregătire suplimentară pentru elevi în vederea participării la 

olimpiada locală, județeană și națională (Vasiluț Cristian, Pintilii Cristian); 

✓ Îndrumarea și pregătirea elevilor pentru organizarea serbării școlare, dar și a altor momente 

cultural-artistice (Talancă Alina, Moroșan Vasile) ; 

✓ Contribuţia la actualizarea site-ului liceului; 

 

4. Activități pentru asigurarea performanței 

✓ Organizarea de ore de pregătire (ansamblu sportiv) cu elevii cu aptitudini, în vederea 

alcătuirii echipelor reprezentative în vederea participării la Olimpiada Națională a 

Sportului Școlar (fotbal băieți, tenis de masă, șah, cross); 

✓ Organizarea etapelor pe școală și pe localitate a Olimpiadei Naționale a Sportului 

Școlar la următoarele discipline: fotbal băieți, tenis de masă, șah; 

✓ Participarea cu echipele reprezentative ale liceului la O.N.S.Ș. 

✓ Pregătirea elevilor ce vor susține probele sportive eliminatorii în vederea admiterii în  

ciclul superior de învățământ. 

 

Rezultate obţinute de elevi la olimpiade si concursurile şcolare   



 

Nr. 

crt. 

Rezultate obținute Profesor 

coordonator 

1.  -Mențiune (locul VI) ONSȘ tenis de masă, etapa națională – 

eleva Butnaru Mădălina (clasa a X-a A); 

- Locul I – ONSȘ tenis de masă, etapa județeană – eleva Butnaru 

Mădălina (clasa a X-a A); 

- Locul al III-lea – ONSȘ tenis de masă, etapa județeană – eleva 

Apălămăriță Mara (clasa a X-a A) 

Vasiluț Cristian 

Pintilii Cristian 

2.  - Locul I - ONSȘ  cross, etapa națională - elevul Rusu Andrei 

(clasa a XI-a F); 

- Locul al II-lea - ONSȘ cross, etapa județeană – elevul 

Mihăescu Bogdan (clasa a X-a E); 

- Mențiune – ONSȘ șah, etapa județeană – eleva Coman 

Magdalena (clasa a XII-a E). 

Vasiluț Cristian 

Pintilii Cristian 

3.  -Locul II la O.N.S.Ș.fotbal băieți, etapa pe cerc pedagogic 

 

Vasiluț Cristian 

 

 

5. Activităţi extraşcolare, proiecte şi parteneriate organizate sau în care au fost implicaţi 

membrii catedrei: 

✓ Prof. Vasiluț Cristian și Pintilii Cristian au organizat campionatul de fotbal la clasele a 

XII-a ; 

✓ Prof. Vasiluț Cristian a organizat tradiționalul meci de fotbal dintre elevi și profesori; 

✓ Prof. Vasiluț Cristian, Marinuc Ramona și Cernușcă Loredana au organizat în luna mai 

o excursie de 3 zile la Budapesta cu elevi ai claselor a X-a A și a XI-a A ;  

✓ In calitate de dirigințe la clasa a XI-a F, prof. Vasiluț Cristian s-a implicat împreună cu 

elevii în proiectul ”Shoe Box” și dezbaterile organizate la Casa de Cultură de către prof. 

Cioată Mihai. 

 

6. Perfecționarea cadrelor didactice 

 

✓ Perfecţionarea metodico-ştiinţifică s-a realizat de către toţi membrii catedrei prin participarea 

la activităţile specifice comisiei metodice, consfătuirilor, cercului pedagogic, studiu individual, 

diseminări şi discuţii informale cu inspectorul de specialitate; 
  
 

XII. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT 

 
-S-au întocmit dosarelor personale ale cadrelor didactice, a contractelor de muncă pentru suplinitori şi 

persoanele nou angajate, precum şi a deciziilor de încadrare; 
 
- S-a operat modificările in REVISAL privind salarizarea , gradele didactice, treptele , gradaţiile şi 

alte sporuri şi date prevăzute în normativele de completare a acestor documente , pe baza deciziilor 

emise de directorul unităţii; 
 
- S-a întocmit registrul general de evidenţă al salariaţilor; 
 
- S-au întocmit statele de funcţii de câte ori au fost modificări; 
 



- S-au întocmit lunar statele de plată, borderourile de card; 
 
- S-au întocmit lunar, declaratia 112; 
 
- S-au redactat la calculator : Certificatele de absolvire a ciclului inferior al liceului, Certificate de 

competente, Atestate profesionale, Certificate de absolvire a liceului, Diplome de bacalaureat. 
 
- S-a organizat sesiunea de corigenţe si diferente. 
 
- S-au completat registrele matricole cu mediile după examenele de corigenţă; 
 
- S-au întocmit caietele statistice de sfârşit şi de început de an şcolar; 
 
- S-au întocmit situaţiile privind efectivele de salariaţi şi Fundamentarea cheltuielilor de personal 

depuse la Administraţia Financiară Judeţeană; 
 
- S-au derulat programele : „Bani de liceu,, , alocaţii 
 
- A fost reactualizată Baza de Date Naţională (BDNE). 
 
- Lunar s-a raportat la I.S.J. Suceava situaţia elevilor care împlinesc 18 ani, în vederea obţinerii 

alocaţiei de stat până la finalizarea studiilor. 
 
-Lunar s-au întocmit listele cu elevii navetişti şi s-au depus la serviciul contabilitate pentru decontare. 



COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 
 

Realizarea la termen şi corect a tuturor situaţiilor financiar-contabile - programe performante 

pentru: contabiliate, buget, mijloace fixe, gestiuni, dări de seamă(2 programe), OP – uri, declaraţii 

fiscale - asumarea responsabilităţii (CFPP) - adecvarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi 

creativitate în domeniu - o foarte bună colaborare cu instituţiile: Ministerul de Finante, Primăria, ISJ 

Suceava, Finanţe Suceava, Instituțiile bancare, Trezoreria. 
 

Colaboreaza cu profesorii in derularea proiectelor si programelor europene, precum si 

cursurile desfasurate in unitatea noastra (ECDL). 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 
VIZIUNEA 

 

„Consideră elevul o faclie pe care să o aprinzi astfel încât mai tarziu să lumineze cu lumina 

proprie.” Plutarh   

 

            Școala  -  furnizoare de educație de bună calitate, care permite elevului să-și dezvolte 

potențialul la nivel maxim; 

 Educaţia de bună calitate este acel tip de educaţie în care se iniţiază proiecte cu implicarea, în 

primul rând, a elevilor, a cadrelor didactice, indiferent de specializarea lor, a altor parteneri 

educaţionali, avându-se ca deziderat identificarea şi împlinirea nevoilor educaţionale ale comunităţii; 

educaţia de calitate presupune, în acelaşi timp, aplicarea modelului diversităţii prin abordarea 

diferenţiată, elevul devenind resursă, producător, lider de opinie. 

Educația de bună calitate pregătește adolescentul de azi pentru viitorul cetățeanului proactiv 

de mâine, la standarde europene. 

 

MISIUNEA 

 

„Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață” 

 

Creșterea calității educației formale și non-formale pentru optimizarea dezvoltării personale a 

tinerilor în vederea integrarii afective și socio-profesionale a adolescenților de azi, viitori  cetățeni 

activi  europeni, deplin conștienti de propria valoare, implicati în viața comunității și competitivi pe 

piața muncii sau pe traseul educațional post-liceal. 

 

Principalele activităţi derulate: 

✓ Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesională conform programelor în 

vigoare; 

✓ Elaborarea planificărilor orelor de Consiliere a părinților; 

✓ Elaborarea planificării activităților extrașcolare pe clase; 

✓ Distribuirea, completarea şi semnarea acordului-cadru de parteneriat pentru educaţie între şcoală, 

elev şi părinte; 



✓ Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

✓ Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din procesele verbale ale 

şedinţelor şi propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe;  

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

dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-

diriginte-părinte;  

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

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din 

mediu familial dezorganizat sau mono-parental; 

✓ Propunerea și elaborarea programului ”SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL” 

✓ Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

O activitate importantă la început de semestru a fost o dezbatere în comisia diriginților cu 

tema Noul statut al elevilor în care s-a urmărit: 

✓ Identificarea responsabilităților dirigintelui conform noului ROFUIP. 

✓ Dezbaterea regulamentului de ordine interioară 

Activitatea de consiliere şi orientare şcolară a elevilor a stat la baza proiectării şi realizării 

activităţilor educative pentru elevii tuturor claselor. Comisia diriginţilor şi consilierul educativ au 

urmărit aplicarea  programei de Consiliere şi orientare  şi au selectat pentru orele de dirigenţie 

subiecte legate de reducerea violenţei în şcoli, educarea elevului problemă, combaterea consumului 

de droguri, tutun şi alcool în rândul elevilor, respectarea drepturilor omului, traficul de ființe umane, 

etc.  

Toate cadrele didactice s-au preocupat de starea disciplinară a elevilor, existând evidenţe cu 

elevii problemă şi urmărindu-se integrarea lor în colective  pentru modificarea comportamentului.  

De asemenea, s-a actualizat baza de date cu elevi cu părinți plecați în străinătate și tutori 

legali ai elevilor.  

Diriginții s-au preocupat de situația elevilor navetiști, susținându-i în relația cu 

transportatorii în vederea sincronozării programului elevilor cu cel al curselor cu care fac naveta și de 

asemenea în demersurile lunare pentru decontarea navetei. 

O mare parte a orelor de consiliere și orientare pe semestrul I al  anului şcolar 2017-2018 a 

fost reprezentată de abordarea următoarelor teme: drepturile copiilor și minorilor aflaţi în 



dificultate; violenţă domestică şi activităţi desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea 

acesteia; prevenirea torturii şi a tratamentelor inumane  sau degradante, precum şi măsurile 

luate în acest sens; toleranţă şi nediscriminare; egalitate de şanse; sprijinul specific pentru 

elevii cu părinți plecați la lucru în străinătate; prevenirea traficului de persoane; adaptarea 

consilierii în carieră în funcție și de oferta și potențialul economic al comunității locale. 

 O atenție deosebită s-a acordat relației părinți – școală. S-au desfășurat activitățile de 

Consiliere cu părinții. S-au organizat  ședințe cu părinții pe clase, lectoratul cu părinţii pe școală, s-a 

monitorizat prezenţa și  s-au identificat soluţii pentru menţinerea unei relaţii strânse între şcoală şi 

părinţi. 

 La toate clasele s-au desfășurat lunar activități extrașcolare pe diverse teme și domenii.  

Aproape toate clasele împreună cu diriginții au participat la proiectul educational Traficul de 

persoane – "SCLAVIA MODERNĂ". 

 

În semestrul al II-lea comisia diriginților a desfășurat următoarele activități: 

               S-a colaborat cu consilierul psihopedagog, prof. Delia Drăgan în realizarea unui studiu pe 

tema Educarea elevului problemă (februarie 2017) urmărindu-se: 

✓ Identificarea factorilor care declanşează comportamentul deviant al elevilor; 

✓ Identificarea problemelor cu care se confruntă elevii noştri (elevi cu părinţii plecaţi în străinătate, 

elevi cu probleme financiare, elevi cu potenţial agresiv, eleve mamici, etc) 

✓ Identificarea de soluţii pentru sprijinirea elevilor cu probleme. 

În cadrul acestui studiu s-a aplicat elevilor un chestionar,  urmat de o dezbatere in comisia  

diriginților pe baza rezultatelor chestionarului și a situațiilor concrete prezentate de diriginți. 

În acest semestru în Comisia diriginților am abordat problematica prevenirii/diminuării 

violenţei şi asigurarea securităţii elevilor.  

✓ Identificarea caracteristicilor relatiilor sociale, din perspectiva calitatii acestora 

✓ Identificarea factorilor  care deterioreaza calitatea relatiilor sociale  

✓ Identificarea factorilor care amelioreaza calitatea relatiilor sociale 

Activitatea a fost coordonată de prof. Vrînceanu Ciprian și prof. Todașcă Adriana și a constat  

✓ Vizionare filme educative 

✓ Dezbatere 

 

Lecţie demonstrativă:   Comunicarea intre adolescenţi”, Responsabil: Prof. Barcău Mirela, 

calasa a XII-a C; Perioada de implementare: aprilie 2018  

Cariera - Planul meu de viaţă ,Responsabil Prof. Marinca Mihaiela, clasa a XII-a B, 

Perioada de implementare: mai 2018 



                 In contextul promovării elevilor talentați și a facilitării comunicării elev-elev, munca în 

grup restrâns și  de asemenea în colective eterogene a dat rezultate deosebite , elevii dovedind că știu 

să respecte regulile grupului.  

Astfel s-au realizat actiuni cu caracter cultural-artistic la nivelul scolii cu diverse ocazii:  

Serbare școlară de final de an școlar: Tema: High school musical 

 Organizată de clasa a X-a E sub coordonarea prof. diriginte Heidel Gabriela, prof. Atofanei 

Corina.  

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Un număr foarte mare de activități extrașcolare 

și pentru timpul liber; 

 Rata abandonului şcolar este 0; 

 Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale 

elevilor,  

 Existenţa personalului didactic calificat în 

majoritate cu gradul didactic I, permite 

realizarea unui învăţământ de calitate; 

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, 

profesori-elevi, director-profesori, profesori-

părinţi, profesori-profesori) favorizează un 

climat deschis şi stimulativ; 

 Toți  diriginţii au participat la cursurile de 

formare continuă  “Consiliere şi orientare “ 

(excepţie profesorii-diriginţi din primul an de 

activitate); 

 Buna colaborare cu Instituţii din oraș;  

 Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor 

cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea 

unor activităţi extraşcolare; 

 Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  

este destul de mare; 

 Introducerea orelor de Consiliere şi orientare 

la fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă 

puţine alternative diriginţilor pentru 

îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi 

specificul claselor, pentru alegerea unor teme 

dorite de elevi spre dezbatere; 

 Nu toate cadrele didactice sunt implicate în 

viaţa clasei în afara orelor predate la 

disciplina respectivă; 

 Puţini diriginţi sunt implicaţi efectiv în viaţa 

comunităţii locale; 

 Familia nu este implicată suficient în 

activitatea de educare a copiilor; 

 Starea materială precară a unor familii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii 

(Primăria, Biserica, Poliţia, Jandarmeria, Casa 

de cultura, etc.); 

 Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de 

experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat, în interes reciproc; 

 Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai 

multor teme privind consilierea şi orientarea 

elevilor care pot veni în sprijinul tututror 

diriginţilor; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere 

a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa 

şcolii; 

 Lipsa de interes a reprezentanţilor unor 

instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a 

unor relaţii de cooperare. 

 

 

1. Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor – acțiuni, evenimente, proiecte desfășurate, 

rezultate. 

o 11/10/2017: Alegerea vicepresedinților CŞE 



o 2/10/ 2017 Sedință CȘE 

o 05/10/2017 Ziua educației ” Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație” 

Nicolae Iorga 

o -12/10/2017 alegeri CȘE (vicepreședinți) 

o 20/10/2017 Balul bobocilor ”The fabulous 50” 

o 8-26/10/2017 Săptămâna educației globale- ”Lumea mea depinde de noi„( Sfoara cu 

gânduri bune, Lasă-ți amprenta aici) 

o 1/12/2017 Ziua României ”Sărbătorește Ziua Națională purtând o ie” 

o Atelierele cunoasterii-Caravana CJE aprilie 2018 

 

2. Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţia părinţilor - proiecte 

desfăşurate, rezultate obţinute (exemple de activități suport pentru părinți, tematici ale 

întâlnirilor cu părinții, proiecte pentru educația părinților, proiecte având ca tematică 

migrația părinților la muncă în străinătate etc.).  

- sprijinirea şi organizarea serbării de Crăciun cu suma de 1000 lei şi alţi 1000 de lei pentru 

cazurile sociale 

- sprijinirea copiilor performeri alături de un ONG local 

- sprijinirea excursei elevilor olimpici 

- sprijinirea serbării școlare 

- colectarea a 2% din impozitul pe salariu din partea părinților și a cadrelor didactice din unitate 

 

3. Proiecte şi programe desfăşurate: 

 

a. Educație rutieră – exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate, patrule de educație rutieră, cercuri, acțiuni în parteneriat cu 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean al Jandarmeriei. 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Fii informat! 

 

 

 

 

 

 

 

Dezbatere 

”Conducerea 

preventivă” 

Prezentare de către 

agentul de poliţie a 

prevederilor Noului 

Cod Rutier şi a 

riscurilor pentru noii 

posesori de premise 

auto 

 

 

 

Despre drepturi și 

responsabilități 

cetățenești 

Liceul 

Teoretic “Ion 

Luca” Vatra 

Dornei 

 

 

 

 

 

Liceul 

Teoretic “Ion 

Luca” Vatra 

Dornei 

Noiembrie-

decembrie 

2017 

 

 

 

 

Decembrie 

2017 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Clasele a 

 

 

Poliţia Vatra 

Dornei 

 

 

Subcomisar 

Spiru 

Alexandru și 

Straton 

Alexandru 

 

 



 XII B,G 

52 de elevi 

b. Prevenirea traficului de persoane - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, 

evenimente organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea 

diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat cu Agenţia Naţională de Luptă Împotriva 

Traficului de Persoane. 

 

 

 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Dezbatere 

„Victima 

traficului de 

persoane poţi 

fi chiar tu!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spune NU 

traficului de 

persoane! 

Trafic de idei 

bune, nu de 

OAMENI! 

 

,,Prejudecăţi 

despre 

persoanele 

Dezbatere cu 

elevii claselor a 

9-a şi a 10-a 

moderată de dl 

prof. Mihai 

Cioată cu 

prezentare de 

materiale video 

şi tipărite 

 

 

 

 

Realizarea de 

postere și creatii 

literare 

sugestive 

împotriva 

traficului de 

persoane 

Dezbatere, 

respectiv un 

carusel al 

emoţiilor şi 

sentimentelor 

Liceul 

Teoretic „Ion 

Luca”, 

moderator 

Prof. Mihai 

Cioată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul 

Teoretic „Ion 

Luca”, 

prof.Păștinaru 

Andreia 

Liceul 

Teoretic ,,Ion 

Luca”, prof. 

Acatrinei 

Irinel 

18 octombrie 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 octombrie 

2017 

 

 

16 octombrie 

2017 

350 elevi 

ai liceului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 de 

elevi, 

clasa aXIa 

C 

 

25 de 

elevi, cls. 

a X a E 

Dorel Aicoboae-

Politia Vatra 

Dornei, Delia 

Drăgan-psiholog, 

Andrei Tărniceru- 

Politia Vatra-

Dornei, prof. 

Viorica Rezuș, 

prof. Angelica 

Paicu, prof. 

Mihaela Marinca, 

prof.Ana Maria 

Apetrii, prof. 

Păastinaru 

Andreia,prof. 

Corina Atofanei și 

prof. Paul 

Bereholschi. 



traficate” 

 

ce definesc 

ideea de trafic 

de persoane şi 

sclavie, în 

epoca modernă. 

 

 

 

c. Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice - exemple 

concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate  pentru 

prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat  

cu Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Suceava. 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Spune 

 ”NU 

DROGURILOR!” 

Lecție diriginție 

despre consumul 

de droguri. Elevii 

au realizat 

prezentari ppt, 

referate, dar și 

creații literare 

importiva 

consumului de 

droguri. De 

asemenea, 

subcomisarul Spiru 

Alexandru le-a 

vorbit despre 

riscurile la care se 

expun din punct de 

vedere legal 

Liceul 

Teoretic 

“Ion Luca” 

Prof. 

Păștinaru 

Andreia  

 Decembrie 

2017 

Cls. IX a 

D, 28 de 

elevi 

Poliția 

Vatra 

Dornei 

Subcomisar 

Spiru 

Alexandru 

d. Apărare și protecție civilă - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, 

evenimente organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea 

diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat (exemplu Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Bucovina” Suceava). 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Prevenire 

situaţii de 

urgenţă 

Executarea exerciţiilor 

de alarmare în baza 

planului de alarmare şi 

evacuare, educaţia 

ISGU şi 

Liceul 

Teoretic 

“Ion Luca” 

Noiembrie 

2017 

400 de 

elevi ai 

liceului 

Inspectoratul 

General 

pentru Situaţii 

de Urgenţă 



elevilor cu privire la 

pregătirea preventivă 

în domeniul apărării 

împotriva incendiilor 

care se face organizat 

în şcoli conform unei 

programe de 

învăţământ. 

 

e. Respectarea drepturilor copilului  - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, 

evenimente organizate/desfășurate pentru respectarea și promovarea drepturilor și 

responsabilităților copiilor/tinerilor, prevenirea exploatării copiilor prin muncă şi 

exploatare sexuală, acțiuni în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția 

Copilului Suceava, ong-uri etc.. 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă 

descriere 

Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Avocatul 

elevului  

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutul 

elevului 

La propunerea 

CŞE, am iniţiat 

construirea 

unui panou al 

Avocatului 

elevului şi 

achiziţionarea 

unei cutii 

poştale în 

interiorul 

liceului în care 

să primim 

sesizări, 

dorinţe, 

plângeri 

La propunerea 

CSE toate 

clasele au 

discutat si o 

realizat postere 

la ora de 

dirigintie cu 

drepturile si 

îndatoririle 

elevilor 

conform 

statutului 

 

 

Liceul 

Teoretic 

„Ion Luca” 

Vatra Dornei 

şi CŞE 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul 

Teoretic 

„Ion Luca” 

Vatra Dornei 

şi CŞE 

Ianuarie-

februarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2018 

Toţi elevii 

şcolarizaţi 

 

 

 

 

 

 

 

Toti elevii 

Consilierul 

educativ 

 

 

 

 

 

 

 

Consilierul 

educativ si 

prof.diriginti 

 

f. Protecția consumatorului - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu  Oficiul pentru Protecţia 

Consumatorului etc.. 



g. Voluntariat, sănătate și igienă - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu Societatea de Cruce Roşie, Direcţia 

pentru Sănătate Publică etc.. 

 

• Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii (educaţia pentru mediul înconjurător, 

educaţia pentru schimbare şi dezvoltare, educaţia pentru democraţie şi drepturile omului, 

educaţia pentru timp liber, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru mass-media, educaţia 

economică şi antreprenorială, educație juridică  etc.) – exemple, scurtă descriere a impactului/ 

rezultatelor obținute.  

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă 

descriere 

Organizator Perioada de 

implementa

re 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Noaptea 

Cercetătorilor 

Europeni 

2017 

Eveniment care 

promovează 

știința și 

cercetătorii în 

rândurile 

elevilor și a 

publicului larg 

Eveniment 

co-finanțat 

prin 

Programul de 

Cercetare și 

Inovare al 

Comisiei 

Europene 

29 

septembrie 

2017/Sibiu 

35 elevi, 2 

profesori 

Universitatea 

”Lucian 

Blaga” Sibiu; 

Coordonatori: 

prof. Albotă 

Geta și 

Barcău  

Mirela 

Săptămâna 

Mondială a 

Spațiului  - 

Tema 2017: 

”Explorând 

Noi Lumi în 

Spațiu” 

 Cel mai mare 

eveniment 

public din lume 

dedicate 

celebrării 

spațiului, la 

nivelul liceului 

elevii au 

participat cu 

lucrăr iproprii 

de crativitate în 

știință, pe tema 

propusă 

Agenția 

Spațială 

Română 

(ROSA), în 

calitate de 

coordonator 

național, 

04-10 

octombrie 

2017/ 

Laboratorul 

de fizică al 

Liceului 

Teoretic 

”Ion Luca” 

50 elevi, 3 

profesori 

Prof. Barcău 

Mirela, 

Șaramet 

Mioara, 

Aflorei 

Liliana 

Conferința 

Națională a 

comunității 

Educație 

pentru Științe, 

Ediția a II a 

Discuție amplă 

despre 

prezentul și 

viitorul 

învățamântului

românesc. 

Metodică 

didactică pentu 

profesorii de 

științe. 

Universitate

București, 

Facultatea de 

fizică, 

Măgurele. 

2 – 6 nov. 

2017, 

București, 

Facultatea 

de Fizică, 

Biblioteca 

Națională a 

României. 

2 profesori: 

Barcău 

Mirela, 

Gîm 

Lavinia. 

Societatea 

Română de 

fizică, 

Societatea 

Română de 

Chimie. 

 

 

Seminar 

Regional: 

Prezentarea 

universității 

Universitatea 

”Ștefan Cel 

14. dec. 

2017 

2 elevi 

cls.aXII a. 

Liceul 

Teoretic ”Ion 



Consiliere și 

Orientare 

Academică 

pentru elevii 

de liceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul 

Educațional 

”Fenomene 

atmosferice și 

evoluția 

vremii pe 

glob”, 

C.A.I.E.R.I. 

nr.24986/2/22

.01.2018, 

poz.1247. 

 

 

Concursul 

regional de 

creativitate pe 

teme de 

meteorologie 

 

 

 

 

Concursul 

Regional 

”Visător prin 

univers”, 

C.A.I.E.R.I. 

nr. 

24986/2/22.0

1.2018, 

poziția 1762 

  

  

Concursul 

Național 

”Stelele 

Științei”, 

”Ștefan cel 

Mare”, 

Suceava – 

oportunități 

pentru elevi. 

-Repere 

practice pentu 

orientarea 

școlară a 

elevilor, 

-Participări 

care pun în 

valoare 

activitățile 

STEM din 

școli, 

-Aplicații 

practice. 

 

Concursul 

Interdisciplinar 

fizică-  

geografie 

”Ștefan 

Hepiteș” 

 

 

 

 

 

Liceul Tehnic 

”Mihai Bravu”, 

București 

 

 

 

 

 

Concurs de 

creativitate pe 

teme de 

meteorologie 

 

 

 

 

 

Concurs de 

lucrări practice 

– fizică și 

domenii 

conexe. 

Mare”, 

Suceava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul 

Teoretic ”Ion 

Luca”, Vatra 

Dornei 

Liceul 

Tehnic 

”Mihai 

Bravu”, 

București 

 

 

 

Liceul 

Tehnic 

”Mihai 

Bravu”, 

București 

 

 

 

 

Liceul 

Tehnic 

”Mihai 

Bravu”, 

București 

 

 

 

 

 

Colegiul 

Național ”Al. 

I. Cuza”, 

Galați 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ianuarie-

aprilie 

2018/ 

Liceul 

Teoretic 

”Ion Luca”, 

Vatra 

Dornei 

Liceul 

Tehnic 

”Mihai 

Bravu”, 

București 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie – 

aprilie 

2018/ 

Liceul 

Tehnic 

”Mihai 

Bravu”, 

 

 

 

30-31 

martie 

2018/ 

Colegiul 

Național 

”Al. I. 

Cuza”, 

Galați 

 2 profesori: 

Aflorei 

Liliana,  

Barcău 

Mirela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 elevi,  

faza 

județeană- 3 

premii III și 

4 mențiuni 

faza 

națională- 

1 premiu II, 

1 premiu III 

și 2 

mențiuni, 

conf. 

ANEXE 

profesori. 

3 elevi 

participanți- 

1 premiu II, 

1 mențiune 

și o diploma 

de 

participare 

(Bucevschi 

Andreea 

Mădălina). 

2 elevi 

participanți, 

două 

diplome de 

participare. 

 

 

 

 

 

O grupă de 

5 elevi care 

au obșinut 

premiul I. 

Luca”, Vatra 

Dornei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretic ”Ion 

Luca”, Vatra 

Dornei 

 

Profesorii de 

fizică și 

geografie din 

școală. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Barcau 

Mirela 

 

 

 

 

Prof.Barcău 

Mirela 

Prof.Heidel 

Gabriela 

 

 

 

 

 

Prof.Barcău 

Mirela 

 

 

 

 

Prof. 

univ.dr.ing. 

Dan 

Laurențiu 



ediția nr. VII, 

C.A.E.N. 

2018, 

poz.278, 

domeniul 

științific 

Proiect local : 

”O carieră de 

succes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursul 

”Student 

pentru o zi”-

fizică 

distractivă. 

Concursuri pe 

lăngă 

universități. 

 

 

 

 

Patrula de 

mișcare 

 

 

 

Padurea de 

mâine 

 

Milioane de 

oameni, 

milioane de 

copaci 

 

Eco-

fotografia 

anului 

 

 

 

Festivalul 

national de 

 

 

 

Activitate a 

avut 

următoarele 

obiective 

educaționale: 

-alegerea și 

orientarea în 

carieră a 

elevilor 

-educația 

pentru științe, 

importanța 

științelor în 

orientarea 

carierelor 

viitoare a 

elevilor. 

 

Activitatea are 

ca scop 

promovarea  

Universității 

”Ștefan Cel 

Mare”, 

Suceava și 

alegerea și 

orientarea 

elevilor spre 

viitoarea 

carieră 

 

 

promovarea 

mișcării prin 

monitorizare 

pasi 

 

 

Campanie de 

plantări 

 

Campanie de 

plantări 

 

 

-confecționare 

brad eco și 

împodobire cu 

materiale 

Liceul 

Teoretic ”Ion 

Luca”/ 

Universitatea 

”Ștefan Cel 

Mare”, 

Suceava. 

 

 

 

 

 

 

 

Universitatea 

”Ștefan Cel 

Mare”, 

Suceava. 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul 

Teoretic Ion 

Luca 

 

Salvamont 

Vatra 

Dornei, Lic. 

Teoretic Ion 

Luca 

Liceul 

Teoretic Ion 

Luca, Ocolul 

Silvic Vatra 

Dornei 

 

28 martie 

2018, 

”Școala 

Altfel”/ 

Liceul 

Teoretic 

”Ion Luca” 

 

 

 

 

 

 

 

12. Mai. 

2018/ 

Universitat

ea ”Ștefan 

Cel Mare”, 

Suceava. 

 

 

 

 

 

 

Februarie-

mai 2018 

 

 

 

Mai 2018 

 

18 aprilie 

2018 

 

 

martie-

iunie 2018 

 

 

24 martie 

 

 

 

 

150 elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 elevi-

patru grupe 

ce au 

participat la 

concurs de 

lucrări 

științifice și 

au obținut: o 

grupă 

premiul III 

și o grupă 

mențiune 

conform 

ANEXEI 

profesori 

300 de elevi 

ai liceului 

din clase 

diferite si 

cadre 

didactice 

 

50 elevi si 3 

cadre 

didactice 

55 elevi si 3 

cadre 

didactice 

 

 

 

8 elevi 

Milici 

Conferențiar 

dr.ing. Mihai 

Rață 

Prof. LT ”Ion 

Luca”: 

Barcău 

Mirela și 

Aflorei 

Liliana 

 

 

 

Prof. Barcău 

Mirela și 

Aflorei 

Liliana 

 

 

 

 

 

 

Prof.Lungoci 

Loredana 

 

Prof.Lungoci 

Loredana, 

Păștinaru 

Andreia, 

Vînceanu 

Ciprian 

 

Prof.Lungoci 

Loredana 

Rezus Viorica 

Rezus 

Octavian 

Prof.Lungoci 

Loredana 

 

 

 

Prof.Lungoci 

Loredana 

 



 

 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioa-

da  

de 

imple-

mentare 

Nr. de 

benefi-

ciari 

Parteneri 

,,Mesaje de 

Ziua Apei” 

Elevii clasei a XI-a B au 

realizat postere cu 

tematica ,,Mesaje de Ziua 

Apei”, respectiv o 

expoziție de imagini cu 

tema ,,Problematica apei 

în Africa”, conținutul 

acestora fiind dezbătut în 

fața clasei. S-a realizat o 

expoziție a acestora pe 

holul liceului, în perioada 

22-25 martie 2018 

Liceul 

Teoretic 

,,Ion Luca” 

V. Dornei- 

prof. 

Acatrinei 

Irinel 

22-25  

martie  

2018 

25 elevi 

din clasa 

a XI-a B, 

600 elevi 

ai 

liceului 

- 

Ora 

Pământului 

la Vatra 

Dornei 

În data de 24 martie 

2018, între orele 20:30- 

21:30, în spațiul din fața 

liceului și a Primăriei V. 

Dornei am desfășurat 

activități de socializare și 

jocuri cu elevii și adulții 

prezenți, lumina fiind 

stinsă în partea centrală a 

orașului 

Liceul 

Teoretic 

,,Ion Luca” 

24 

martie 

2018 

33 elevi, 

3 

profesori

, 2 

părinți 

Școala 

Gimnazi-

ală Nr. 4 

V. 

Dornei, 

Primăria 

V. Dornei 

Concursul 

Regional 

,,Fenomene 

atmosferice 

și evoluția 

vremii pe 

Glob  

Patru elevi ai liceului au 

participat la Proiectul 

educațional ,,,Fenomene 

atmosferice și evoluția 

vremii pe Glob”, aprobat 

OMEN cu nr. 

3076/17.01.2018, înscris 

în C.A.E.R.I. nr. 

24986/2/22/01.2018 la 

poziția 1247, desfășurat 

la Colegiul Tenhnic 

,,Mihai Bravu” 

București, secțiunea 

fotografie și desen, 

obținând diplome de 

participare, promovând 

imaginea școlii 

Colegiul 

Tehnic 

,,Mihai 

Bravu” 

București 

24 

martie 

2018 

Trei 

elevi din 

clasa a 

X-a E 

(Țigani 

Georgi-

ana, 

Macovei 

Carmen, 

Niculiță 

Alexan-

dru) și 

Parasca 

Adriana 

(clasa a 

XI-a B) 

Liceul 

Teoretic 

,,Ion luca” 

V. Dornei 

–prof. 

Acatrinei 

Irinel 

Concursul 

regional 

,,Visător 

Trei elevi ai liceului au 

participat la Proiectul 

educațional ,,Visător prin 

Colegiul 

Tehnic 

,,Mihai 

21 

aprilie 

2018 

Trei 

elevi- 

Irinaru 

Liceul 

Teoretic 

,,Ion luca” 

oua 

incondeiate 

Ciocanesti 

reciclabile 

 

 

Acțiune de 

încondeiat ouă 



prin 

Univers” 

Univers”, ediția a IV-a, 

aprobat OMEN, NR. 

3076/17.01.2018, poziția 

1762, obținând diplome 

de participare la 

secțiunea fotografie, 

promovând imaginea 

școlii 

Bravu” 

București 

Vasile 

(clasa a 

IX-a B), 

Asimio-

nese 

Cătălin și 

Ichim 

Alexan-

dru 

(clasa a 

XI-a F) 

V. Dornei 

–prof. 

Acatrinei 

Irinel 

Concursul 

internațional 

Tineri în 

pădurile 

Europei/You

ng People in 

European 

Forests – 

YPEF 

Concurs cuprins 

în Calendarul Național al 

Activităților Extrașcolare 

finanțate de M.E.N., 

organizat de Regia 

Națională a Pădurilor 

ROMSILVA, Ministerul 

Educației Naționale și 

Asociația Alutus.  

La nivelul 

județului nostru, 

concursul s-a desfășurat 

la Palatul Copiilor 

Suceava, unde echipajul 

Liceului  Teoretic ,,Ion 

Luca” Vatra Dornei a 

obținut  premiul al II-

lea, concurând alături de 

Colegiul Silvic 

,,Bucovina” Câmpulung 

Modovenesc, Colegiul 

Economic ,,Dimitrie 

Cantemir” Suceava, 

Liceul Tehnologic Dorna 

Candrenilor etc. 

Această etapă a presupus 

muncă în echipă, cei trei 

elevi ce au reprezentat 

liceul – Boicu Anda, 

Pașcan Codrin (clasa a 

XI-a B) și Nistor Ștefan 

(clasa a XI-a E). 

Organizat 

de Regia 

Națională a 

Pădurilor 

ROM-

SILVA, 

Ministerul 

Educației 

Naționale și 

Asociația 

Alutus- 

participant

- Liceul 

Teoretic 

,,Ion Luca” 

V. Dornei- 

prof. 

Acatrinei 

Irinel 

21 

aprilie 

2018 

3 elevi și 

un 

profesor 

Liceul 

Teoretic 

,,Ion luca” 

V. Dornei 

–prof. 

Acatrinei 

Irinel 

,,Școala 

prieteniei” 

Activitatea s-a 

desfășurat la propunerea 

clasei a X-a E, în 

Săptămâna Școala Altfel, 

având ca invitați elevii 

claselor a V-a A și B de 

la Școala Gimnazială Nr. 

4 V. Dornei. Liceenii au 

promovat alimentația 

Liceul 

Teoretic 

,,Ion Luca”- 

prof. Heidel 

Gabriela, 

Acatrinei 

Irinel 

28 

martie 

2018 

25 elevi 

de liceu 

(clasa a 

X-a E), 

36 elevi 

ai 

claselor a 

V-a A și 

B 

Școala 

Gimnazi-

ală Nr. 4 

Vatra 

Dornei 



sănătoasă prin pregătirea 

unor platouri cu fructe, 

pe care le-au savurat 

împreună cu elevii celor 

două clase; au fost 

realizate pe grupe, 

felicitări pe teme Pascale, 

folosind semințe de mac, 

in, piper, nucă de cocos, 

boabe de orez etc. 

Tineri 

europeni 

S-a organizat o 

dezbatere privind 

drepturile și îndatoririle 

unui cetățean european, 

într- o uniune aflată în 

profunde schimbări. Au 

fost reamintite țările 

fondatoare U.E., țările 

membre, anii de aderare 

a acestora, cât și 

simbolurile uniunii din 

care România face parte, 

începând cu anul 2007. 

Liceul 

Teoretic 

,,Ion Luca”- 

prof. 

Acatrinei 

Irinel 

9 mai 

2018 

25 elevi 

ai claseli 

a X-a E 

- 

 

 

 Let s do it, Suceava!- 21.10. 2017 

 Participare la Campania județeană de curățenie într- o singură zi, cu zonă de igienizare- 

Dealul Runc,  30 de elevi,  

Parteneri: Primăria Vatra Dornei, Asociația Biosilva, Școala Gimnazială Nr. 4 V. Dornei 

Coordonator –prof. Acatrinei Irinel Mioara, Gîm Lavinia, Heidel Gabriela. 

 Proiectul ,,Toamna –creativitate și culoare”  

 Proiectul a fost propus de Școala Gimnazială Nr. 4 V. Dornei, clasa a X-a E reprezentând 

Liceul Teoretic ,,Ion Luca” ca partener în activitate. S-a participat la expoziția,,Talent și inspirație”- 

25.10.2017, liceenii făcând parte și din juriul care a premiat lucrările proiectului. Activitatea a fost 

coordonată și de colectivele Eco-Școala din cele două instituții de învățământ. Au fost implicați 25 

elevi ai clasei a X-a E, 400 elevi ai Școlii Gimnaziale NR. 4 V. Dornei 

Parteneri: Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei 

Coordonator –prof. Acatrinei Irinel Mioara 

,,Mănânci sănătos, te dezvolți armonios” 

 Activitatea a avut drept scop promovarea consumului de alimente sănătoare, într-o societate 

în care mâncarea fast-food este preferată de tânăra generație.  Au participat un nr de 25 de elevi, clasa 

a X a E. 

Coordonator –prof. Acatrinei Irinel Mioara 

   

 Ziua Educației -5.10.2017 

 Au participat un nr de 150 de elevi, 30 de cadre didactice, la diferite activitati( dezbateri, 

tainele Google drive, flashmob Zambetul ION LUCA 

Parteneri: Casa de cultura Platon Pardau”, Vatra Dornei 

Coordonatori: Prof. Păștinaru Andreia, prof. Gîm Lavinia, prof. Cioata Mihai   

Săptămâna educației globale- ”Lumea mea depinde de noi” „( Sfoara cu gânduri bune, Lasă-ți 

amprenta aici). Au participat toti elevii liceului unde si-au lasat un gand bun sau amprenta. 

Coordonator: prof. Păștinaru Andreia/ CȘE 



 ”Ziua Națională a României - Ziua Bucovinei”. La activitate au participat  trei clase, cls. a 

XI a C, cls. a XII a A și clasa a IX a A ( 70 de elevi) 

Coordonatori:  prof. Cheșa Elena, prof. Suzana Șestac, prof..Atofanei Corina si prof. Păștinaru 

Andreia 

 ”Ziua Culturii Naționale” 15 ianuarie 2018. Elevii clasei a XIIa B ( 30 de elevi) au susținut 

un recital de poezie si au aprins lumânări la statuia marelui poet Mihai Eminescu din parcul 

municipal. Prof. coord. Păștinaru Andreia 

 Mica Unire-24 ianuarie 2018-”Uniți sub tricolor” Elevii clasei a Xa E (25 de elevi) prof. 

coord. Acatrinei Irinel 

,,Mesaje de Ziua Apei” Elevii clasei a XI-a B au realizat postere cu tematica ,,Mesaje de Ziua 

Apei”, respectiv o expoziție de imagini cu tema ,,Problematica apei în Africa”, conținutul acestora 

fiind dezbătut în fața clasei. S-a realizat o expoziție a acestora pe holul liceului, în perioada 22-25 

martie 2018 ( 600 de elevi) Liceul Teoretic ,,Ion Luca” V. Dornei- prof. Acatrinei Irinel 

 

 

PROGRAMUL  MONDIAL ECO-ŞCOALA 

Coordonatori : prof. Acatrinei Irinel, prof. Lungoci Loredana 

Teme anuale: Plantări și viată sanătoasă. 

Activităţi desfăşurate:  

1. ORGANIZAREA COMITETULUI ECO-ŞCOALA. STABILIREA TEMELOR 

PENTRU ANUL ŞCOLAR ÎN CURS  

 Termen -  septembrie 2017 

 Responsabili: dir. Bereholschi Paul, dir.adj. Atofanei Corina, coordonatori proiect- prof.  

Acatrinei Irinel Mioara, prof. Lungoci  Loredana 

2. ZIUA MONDIALĂ A ALIMENTAȚIEI 

 16 octombrie 2017 

 Responsabili: Acatrinei Irinel, Rezuș Viorica, Cornețchi Daniela 

3. UN ORAȘ SĂNĂTOS 

 21 octombrie 2017 

 Responsabili dir. Bereholschi Paul, dir.adj. Atofanei Corina, coordonatori proiect- prof.  

Acatrinei Irinel Mioara, prof. Heidel Gabriela, prof. Gîm Lavinia 

 

4. ZIUA VERDE A  ECO-ŞCOLILOR! 

 Termen - 29 octombrie  2017 

 Responsabili: Lungoci Loredana și Carp Liviu 

 

5. NOUĂ NE PASĂ 

 Termen: noiembrie 2017 

 Responsabili prof. Lungoci Loredana, prof. Cioata Mihai 

6. BRADUL ECO 

 Termen: decembrie 2017/Responsabili: prof. Lungoci Loredana și prof. Rezuș Viorica 

 

7. ZIUA INTERNAȚIONALĂ A VOLUNTARILOR 

 Termen: decembrie-ianuarie 2017/2018 

 Responsabili: prof. Lungoci Loredana, prof. Rezuș Viorica, prof. Chesa Elena, prof. Mariniuc 

Ramona, prof. Albotă Geta, prof. Romilă Maria 

 

• Campanii de prevenire şi educaţie adresate elevilor şi părinţilor. 

• Evenimente din Calendarul activităţilor educative – exemple: Zilele școlii, Ziua Educației, 

Ziua Națională a României etc. 



- Noaptea cercetătorilor – 29 septembrie 2017 la Suceava, 100 de elevi însoţiţi de profesorii de 

fizică 

- Ziua Porţilor Deschise la Unitatea Militară 01037, 24 octombrie 2017, vizită de informare cu 

48 de elevi însoţiţi de Prof. Ciprian Vrînceanu 

- Frumusețile Bucovinei - Prezentare (Wild Bucovina "Wild Bucovina"- Invitați: Stelian și 

Emil Bodnari & Ghe.Sologiuc (militant împotriva construirii gropii de gunoi din Pasul 

Mestecăniș) prof. Mihai Cioată, decembrie 2018. 

- Unirea Principatelor Române, 25 ianuarie 2017, manifestare la sediul Casei de Cultură 

“Platon Pardău”, parteneri: Biblioteca G.T.Kirileanu, Asociaţia Culturală “Pro Basarabia şi 

Bucovina” Filiala “Arboroasa” Vatra Dornei, prof. Coord.Vrînceanu Ciprian 

- “Terapie narativă” în școlile generale din Țara Dornei perioadă 21 noiembrie- 31 mai 45 de 

adolescenți de la “Ion Luca” implicați în proiect 

- "O țară independentă, o țară cu copii sănătoși"- Parteneriat Republica Moldova- România- 

Ucraina și Rusia 

  

- Educatie pentru orientare scolara si profesionala :  

o Vizita de documentare cu privire la admiterea in MAN si cariera militara la 

Unitatea Militara Rosu; 50 de elevi din clasele a XIa si a XIIa, 2 parinti, 2 

profesori 

o Intalnire cu voluntarii asociatiei Educativa – prezentarea oportunitatilor de studiu 

in strainatate ; 300 de elevi din clasele XI-XII beneficiari;  

o Excursie RIUF Iasi- Târgul de universități- 12 octombrie, 2017, 40 de elevi 

- Educatia pentru pastrarea memoriei comunitatii :  

o Memorialul Elena Simon (10 elevi participanti in concurs, 1 premiu  I, 1 

premiu special acordat de Asociatia scriitorilor dorneni. 

 

• Activităţi pentru timpul liber: exemple de excursii, excursii tematice etc. 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității de 

timp liber 

Număr de elevi participanți Număr de cadre didactice 

(părinți participanți) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

„Educaţie prin teatru, dans, 

film şi muzică” 

Excursia anuală la CLUJ 

NAPOCA&Peștera 

Scărișoara (Ediția a 6-

Program: Dans Artistic- 

Trupa "Lord of The 

Dance"/ Vizionare film: 

"România Neîmblânzită"/ 

Excursie în Munții 

Apuseni & Peștera 

Scărișoara 

 

Excursia olimpicilor 

Maramureș 

Excursii pe munte 

Munții Rodnei- Pietrosul; 

Ceahlău; 12 Apostoli 

 

 

40 elevi 

 

 

 

 

 

 

 

27 elevi 

 

 

 

23 de elevi 

2 profesori îndrumători 

Prof. Cioata Mihai, Heidel 

Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

2 profesori îndrumători 

Prof. Vrînceanu Ciprian, 

Romila Maria 

 

Prof. Cioata Mihai 

 



 

 

 

 

4. Rezultate obtinute la concursurile din CAEN 

 

❖ Concursul național de Reviste școlare și jurnalistică: Revista ”Altfel” titlul de laureat 

 

 Alte concursuri 

 

❖ 3 premii 1 la etapa județeană a Concursului național de proiecte de promovare a lecturii 

"AVEM CARTE!" 

❖  2 premii Locul 1 & 1 loc 2 la etapa națională a Concursului național de promovare a lecturii 

"AVEM CARTE" 

❖ Concursul național, etapa județeană ”Tinere condeie” : 21 de participanți,6 premii I  

4 premii II, 5premii III, 6 mentiuni 

 

Am încheiat următoarele Parteneriate educaţionale:  

➢ Parteneriat educaţional între Şcoala Gimnazială Nr. 4 şi Liceul Teoretic ,,Ion Luca”;  

➢ Parteneriat educaţional între Şcoala Gimnazială Nr. 4, Liceul Teoretic ,,Ion Luca” şi 

Administraţia Parcului Naţional Călimani; 

➢ Parteneriat educaţional între Şcoala Gimnazială Nr. 4, LiceulTeoretic ,,Ion Luca” şi Primăria 

Municipiului Vatra Dornei; 

➢ Parteneriat între Facultatea de Fizică Suceava şi LiceulTeoretic ,,Ion Luca”; 

 

• Pagina web în care activitatea educativă este diseminata 

http://ionluca.com/ 

https://www.facebook.com/Liceul-Ion-Luca-Vatra-Dornei-Pagina-Oficiala-

161749297316970/?fref=ts 

 

 
 

 

 
  
RAPORT ACTIVITATE - CDI 
 
CDI  Liceului Teoretic ,,Ion Luca”a desfăşurat o bună activitate în colaborare cu profesorii de diferite 

specialităţi și cu elevii pe parcursul anului școlar . 

     Prima activitate a CDI-ului,a fost cea de predare a manualelor școlare, la clasele IX-XII. Alte 

activitați ale CDI-ului care s-au derulat  în cursul acestui an școlar au fost: gestionarea carții în 

CDI,inventarierea fondului de carte,întocmirea documentelor necesare pentru CDI, achiziționarea de 

carte școlară,prezentarea CDI-ului elevilor de clasa a IX -a, protocol de colaborare cu  CCD Suceava 

,Cabinetul de asistență psihopedagogică, Şcoala Gimnazială Poiana Stampei, alte activități care s-au 

desfășurat împreuna cu biblioteca orășenească,,G.T.Kirileanu”.  

      S-au desfășurat activități în colaborare cu scriitorii dorneni,  Patza Gheorghe,Gheorghe 

Vicol,activități derulate la Casa de cultură,,Platon Pardau”, Proiecte educative: ,,Cartea-un prieten 

devotat”, ,,Adolescența între tensiuni și mari realizări”, Proiect educativ de promovare a lecturii - 

http://ionluca.com/
http://ionluca.com/
https://www.facebook.com/Liceul-Ion-Luca-Vatra-Dornei-Pagina-Oficiala-161749297316970/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Ion-Luca-Vatra-Dornei-Pagina-Oficiala-161749297316970/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Ion-Luca-Vatra-Dornei-Pagina-Oficiala-161749297316970/?fref=ts
https://www.facebook.com/Liceul-Ion-Luca-Vatra-Dornei-Pagina-Oficiala-161749297316970/?fref=ts


Cercul de lectură,,Discuții libere despre cărți…”, Proiect international ,,Dacia pitorească”,lansări de 

carte care au avut loc în Centrul  de Documentare și Informare: Ion Luca ,,Teatru Esențial”, 

,,Amintiri – Portrete – Evocări”(a scriitorilor dorneni,a profesorilor,și a elevilor), Manifestări 

literare,precum,,Vasile Voiculescu-Poet religios al literaturii române”,  ,,Omul de cultură – Ion 

Luca”, ,,Latinitate și dacism, colaborarea cu elevii Cercului de lectură ,,Ex libris”,au completat lista 

manifestarilor propuse în Planul de activități al CDI. 

     Am sprijit elevii claselor a XI-a și a XII -a,în realizarea Studiilor de caz. 

     Ca documentarist metodist al I.S.J.,am participat la acțiuni ale I.S.J. și CCD,Sesiuni de 

comunicari,Simpozioane ,Cercuri pedagogice,Cursuri de formare. 

       Am fost numită prin decizie în trei comisii de examinare pentru organizarea și desfășurarea 

concursului pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar/prof. documentarist(Colegiul 

Național,,Dragoș Vodă”, Școala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei și Liceul Tehnologic ,,Vasile 

Cocea”Moldovița). 

       Am participat deasemenea cu lucrare la Simpozionul Internațional ,,Demersul didactic între 

intenție și utopie”,organizat de Școala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului,jud.Suceava. Pentru 

promovarea imaginii Liceului ,,Ion Luca” am participat la organizarea și buna desfășurare a 

Simpozionului Interjudețean ,,Biblioteca între imagine și realitate” și a Simpozionului Interjudețean 

,,Repere actuale în activitatea biblotecarilor școlari și a responsabililor CDI”,organizat de Casa 

Corpului Didactic ,,George Tofan”Suceava și Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava .        

        În cadrul CDI-ului s-au realizat materiale didactice pentru Limba si Literatura română(planşe cu 

tematici diferite),expoziţii de carte şi CD-uri. 
 

 

RAPORT ACTIVITATE - Cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică 

 
11. Scurtă informare referitoare la programele derulate evidenţiind: 

 

Titlul programului Tipul 

progr. 

Nr. 

prog. 

derulate 

Locul de 

desfăşurare  

(U,R) 

Grup 

ţintă 

Durata 

Cursului/ 

programului 

Nr. ore 

Nr. 

particip. 

 

Evaluare/ 

certificare 

Da/Nu 

,,Adolescenta –intre 

conflicte si mar i 

realizari” 

Educativ 1 U Elevii 

claselor 

IX X  

8  15 Nu 

,,Violența  începe cu 

noi” 

Educativ          1           U Elevii clasei 

a X a E ,  

  

                9              7                                                

Nu  

 ,, Daruind , vei 

dobandi”-Promovăm 

generozitatea  

 

Proiect SNAC 

 

Voluntaria

t  

1        U Elevii 

clasei a 

XII a D și 

a X a E 

10  30  Diplome de 

participare 

 

Exprimă-te liber –

concurs de consiliere 

școlară 

Educativ 1       U Elevii 

clasei a X 

a F 

10 5 Certificat de 

participare 

,,Citește și tu!” 

 

Educativ 1        U Elevii 

clasei a X 

a F 

2 35 Adeverință de 

participare și 

Diplomă de 

participare 

2. Participare/organizare activități în cadrul comisiilor metodice ( ale CJAP și/sau la 

nivelul şcolii): 

 



Comisie metodică / 

Cerc pedagogic 

 

Comisia metodica a 

profesorilor consilieri 

 

Tema/activitatea 

Cerc pedagogic consilieri educativi,,Inteligența 

emoțională” 

 

Comisia metodică a profesorilo de științe socio-

umane: studiu:,,Relația dintre stima de sine și 

motivația învățării la adolescenți” 

Organizator/par

ticipant 

Organizator 

Organizator 

 

 

 

 

 

 

 

3. Activitatea de consiliere individuală: 

 

Beneficiari Nr. 

total 

Problematica Durata 

- scurtă ( 1-2 ședințe) 

- medie ( 5-6 ședințe) 

- mare ( mai mult de 6 

ședințe) 

Alte 

recomandări

: 

Medic 

specialist 

și/sau  

psihoterapeu

t 
Elevi   

49 -liceu 
-testare 

-relatia cu parintii  

-timiditatea  

-pregatire pentru 

examen 

-dezvoltare personala 

-adaptare școlară 

-evaluare în vederea 

orientării școlare  

-autocunoaștere 

-gestionarea emoțiilor 

                    

Scurtă 

Medie și mare  

 

Medie și mare 

 

 

Medie și mare 

 

 

Medie 

 

Medie 

Medie 

 

Profesori 15-liceu -metode de cunoasstere a 

elevului 

-relatia cu copilul dificil  

-managementul clasei  

-anxietatea si depresia la 

adolescenti 

-materiale pentru orele de 

consiliere 

An 

Scurtă 

Scurtă 

 

 

Scurtă 

 

 

Scurtă 

 

Părinți 

 

 

10 

 

 

-relația părinte-copil 

-relația cu adolescentul 

dificil 

-gestionare emoțiilor 

-dependența de calculator 

 

 

Medie 

Medie 

 

Medie  

Mare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Activitatea de consiliere de grup:  

 
Beneficiari 

 

Nr. total Tema 

 

Nr. de ore 

Elevi  Peste 200 Dependența de droguri  

Autocunoaștere și dezvoltare personală 

Pro-familia 

Viața de licean 

18 

Parinti  Peste 100 Inteligența emoțională 

 

Siguranța pe Internet 

3 

Profesori  

 

 

30  

 

 

Inteligența emoțională 

 

 

 

 

 

 

 

5. Orele de dirigenție  

 

 

Tema 

 

 

Clasa 

Tehnici eficiente de învătare 

Cum se face un C.V. eficient? 

Metode de autocunoastere  

Despre voluntariat  

Cum sa ne cautam un loc de munca? 

Adolescența și problemele ei 

Educația sexuală 

Cum să ne stăpânim furia 

Managementul stresului 

Drumul spre succes 

 

Clasele IX-XII 

 
 

6. Altele (simpozioane, conferințe, articole si publicații, activități de formare și perfecționare): 

-Curs de formare profesională ,,Evaluarea personalității de la normalitate la patologie 

-Emisiune televizată: Sănătatea mentală și depresia 

-Emisiune la radio: Ce este un psiholog? 

 
 

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 
Activitatea comisiei pentru promovarea imaginii liceului a avut in vedere obiectivele 

propuse in planul managerial al comisiei: 

✓ Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate. 

✓ Înteţinerea şi actualizarea site-ului liceului. 

✓ Promovarea proiectelor şi parteneriatelor şcolii. 

✓ Menţinerea relaţiilor de colaborare cu mass-media. 

✓ Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea 

acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional. 

✓ Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea absenteismului, violenţei şcolare, susţinerea 

elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea elevilor în alte abilităţi. 

✓ Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală. 



✓ Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

✓ Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a 

exemplelor de bună practică în managementul instituţional 

 

Principalele activități derulate în cadrul comisiei în anul școlar 2018-1019: 

• S-a elaborat oferta educațională pentru anul școlar 2016-2017( director, prof. Bereholschi 

Paul, director adjunct, prof. Atofanei Corina); 

• Evenimentul “Ziua porților deschise” (director, prof. Bereholschi Paul, director adjunct, 

prof. Atofanei Corina, prof. Vrînceanu Ciprian, prof. Todașcă Adriana, prof. Acatrinei Irinel); 

• Film de prezentare al Liceului Teoretic Ion Luca (director, prof. Bereholschi Paul prof. 

Adriana Todașcă, cu participarea profesorilor si a elevilor din liceu); 

• Pliant de prezentare a ofertei educaționale (director, prof. Bereholschi Paul;  prof. Adriana 

Todașcă) 

• Reactualizarea periodică a site-ului liceului (prof. Gîm Lavinia); 

• Reactualizarea periodică a paginii Facebook oficiale a liceului (director, prof. Bereholschi 

Paul, prof. Cioată Mihai, prof. Atofanei Corina, prof. Todașcă Adriana) ; 

• Realizarea revistei liceului ALTFEL ( prof. Cornețchi Daniela); 

• Monitorizarea rezultatelor elevilor la olimpiade și concursuri școlare (prof. Atofanei 

Corina); 

• Realizarea unui panou de promovare a rezultatelor deosebite obținute la olimpiade și 

concursuri școlare;  

• Monitorizarea traseului absolvenților ( prof Adriana Todașcă, diriginții); 

• Realizarea unor proiecte şi parteneriate; 

• Monitorizarea activităților extrașcolare ce promovează elevi, profesori, imaginea 

liceului; 

• Concursul interjudețean de Matematică și Informatică “Memorial Ștefan Dîrțu” 

(director, prof. Bereholschi Paul, prof. Rezuș Octav, prof. Șestac Suzana) 

• Promovarea proiectelor, parteneriatelor, activităţilor din şcoală în mass-media (Radio 

Orion, Radio Dorna,  presa scrisă: Monitorul de Dorna, Monitorul de Suceava, Informația ta 

de Suceava, crai Nou, Vatra Dornei live)-prof. Cioată Mihai; 

• Activitate educativă extraşcolară cu scopul promovării imaginii liceului și a  elevilor 

talentați din liceu: serbare școlară de Crăciun, în cadrul proiectului “MAGIA 

CRĂCIUNULUI”, proiect coordonat de director, prof. Bereholschi Paul, prof. Paicu 

Angelica, prof. Cheșa Elena; 

Activitate educativă extraşcolară cu scopul promovării imaginii liceului și a  elevilor talentați din 

liceu: serbare școlară de sfârșit de an școlar „HIGH SCHOOL MUSICAL”: proiect coordonat 

de director, prof. Bereholschi Paul, prof. Heidel Gabriela,  prof. Talancă Alina. 

 
 

 
 
Concordanta dintre curriculum-ul national si oferta educationala a unitatii 

 
Oferta educationala a liceului pentru anul scolar 2018-2019 a fost elaborata si in acest an 

scolar din luna martie, bazandu-se atat pe curriculum-ul national dar si traditia liceului, stabilind un 



echilibru intre continuitate si modernizare in raport cu cerintele societatii. 
 

Oferta educationala a fost prezentata partenerilor educationali care au fost informati cu 

privire la baza materiala si didactica, resursele umane care asigura formarea si afirmarea 

personalitatii complexe a tanarului, ci si la rezultatele scolii in pregatirea elevilor, la posibilitatile de 

manifestare a personalitatii elevului. 
 

Oferta educationala a liceului propune discipline optionale care respecta obiectivele 

generale si specifice invatamantului liceal, in deplina concordanta cu curriculum-ul national, cat si 

oferta curriculara si extracurrculara pentru fiecare nivel de invatamant. 
 
 

Curriculum-ul la decizia scolii reprezinta o componenta importanta a curriculum-ului 

constand dintr-un pachet de discipline oferite de scoala spre studiul elevilor care ofera identitate 

unitatii noastre scolare. 
 

Prin aceasta oferta curriculara se asigura cadrul necesar sustinerii unor performante 

diferentiate raspunzand astfel unor nevoi si interese specifice de invatare ale elevilor.Numarul de 

ore alocat disciplinelor din cadrul curricum-ului la decizia scolii este precizat prin planul cadru, dar 

oferta scolii vine in intampinarea dorintei elevilor de a-si adancii specializarea, tinand cont insa si 

de resursele materiale si umane ale scolii. 
 

Curriculumul la decizia scolii, parte integranta a caracteristicii pozitive 
 

- asigurarea cadrului necesar sustinerii unor performante diferentiate 
 

- raspunde unor nevoi si interese specifice de invatare ale elevilor 
 

- mareste sansele elevilor de integrare sociala si profesionala 
 

- poate fi adaptat resurselor materiale si umane ale scolii 
 

- poate fi adaptat nivelului de pregatire a elevilor 

- ofera cadrelor didactice sansa de a-si exercita dreptul la libera initiativa profesionala 
 

- ofera elevilor si cadrelor didactice posibilitatea de a realiza conexiuni intre disciplinele 

diferitelor arii curriculare 
 

Consiliul pentru curriculum a dezbatut si avizat disciplinele optionale oferite de profesorii 

liceului, programele nationale sau cele personale si Consiliul de Administratie a aprobat lista finala 

conform metodologiei pentru anul scolar 2018-2019. 
  

VIII. PARTENERIATE EDUCATIONALE 
 

 

Colaborarea cu parintii 
 

Parintii au un statut aparte reprezentand principalul partener educational fiind si ei la fel 

de interesati de educatia propriilor copii. Din acest motiv, colaborarea cu parintii se situeaza pe 

primul plan, ei fiind nu numai informati de performantele scolare ale elevilor, ci si de calitatea 



activitatilor desfasurate in scoala, de modul in care este finantata scoala si de modul in care sunt 

estimate resursele, realizand astfel o mai stransa legatura intre cadrele didactice, parinti si elevi. 

Colaborarea cu parintii se desfasoara dupa un regulament propriu si un plan managerial specific, 

parintii prin reprezentantii lor fac parte din Consiliul scolar al claselor si din Consiliul de 

Administratie. Comitetul Reprezentativ al Parintilor - organizatie cu personalitate juridica dispune de 

cont in banca, stampila si contabilitate proprie, cheltuielile fiind facute prin dispozitia acestuia. 
  
 

Colaborarea cu Consiliul local si Primaria orasului 
 

Prin Planul managerial au fost stabilite strategii de colaborare a scolii cu Consiliul Local, 

care are reprezentanti in Consiliul de administratie al liceului si colaborarea scoala-Consiliu Local a 

condus la o judicioasa repartizare a fondurilor necesare bunei functionari a unitatii scolare, 

intretinerii, igienizarii, efectuarii reparatiilor si modernizarii, bazei materiale care se impun pentru 

asigurarea bunei desfasurari a activitatii scolii. 
 

De asemenea Institutia primarului are un reprezentant in Consiliul de administratie al 

liceului, intreg patrimoniu al liceului (bunuri, cladiri, spatii didactice, terenuri) sunt ale Primariei si 

repartizate spre administrare si folosire  liceului. 
 
Colaborarea cu sindicatele  

 
Atat cu organizatiile sindicale din liceu, cat si cu sindicatele judetene, liceul nostru 

intretine relatii bune. 
 

Cadrele didactice din liceul nostru sunt organizate în două grupe sindicale cu ajutorul 

carora au recuperat retinerile salariale din ultimii ani prin hotarari judecatoresti si alte drepturi 

salariale si nu numai, ajutoare financiare, bilete de odihna si tratament pentru cadrele didactice si 

personalul auxiliar si nedidactic. 
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COLABORAREA CU COMUNITATEA LOCALA 
 
Exista o foarte buna colaborare cu toate celelalte instituții de învațamânt din Vatra Dornei, Casa de 

Cultura “Platon Pardau”. Institutia noastra este singurul liceu teoretic din zona si colaboreaza constant cu 

celelalte scoli în efortul comun de a asigura comunitatii servicii educationale de o cât mai buna calitate. 

Scolile colaboreaza cu liceul în promovarea ofertei educationale liceale ale acestuia, iar, la rândul lui, 

liceul sprijina, ori de câte ori este posibil, organizarea unor actiuni sau activitati la care este solicitat sa 

participe si care sunt sub pa tronajul uneia dintre celelalte unitati de învatamânt. Scoala noastra desfasoara 

parteneriate  cu agenți economici, poliție, jandarmerie și alte instituții interesate. 
 

CONCLUZII  

                             Activitatea profesionala a întregului colectiv – si, în principal, a personalului didactic, a 

fost, pe ansamblu  bună spre foarte bună , mai ales prin prisma activitatilor metodice, de perfectionare si 

autoperfectionare. Managementul personal, ca si al întregii echipe, a fost eficient si performant – existând 

destule resurse de îmbunatatire a acestuia. Rezultatele elevilor au fost, de asemenea, corespunzătoare – si 

aici existând motive certe de estimare a unui progres în 2017-2018. 

Aceasta estimare se bazeaza pe mai multe elemente, începând cu valorificarea mai buna – printr-un  

management mai performant – a potentialului uman, si continuând cu punerea în practica a proiectelor 

aflate în curs de realizare în ce priveste organizarea de ansamblu si pe compartimente a activitatii. Se are, 

de asemenea, în vedere, crearea logisticii organizarii unor ore de CDS mai apropiate de nevoile si 

interesele unor categorii de elevi. Una peste alta, se poate masura un progres – dar exista posibilitati reale 

de obtinere a unor rezultate superioare.  
 
 
 


