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Str. Mihai Eminescu nr. 24, 
Municipiul Vatra Dornei, 

Judeţul Suceava

Tel/Fax: +40230371536 

E mail: licvatra@ya- 

www. ionluca. com

Medii de admitere 2016

Matematică-informatică intensiv - media 9,07  
Matematică-informatică - media 7,04 

Filologie - media 5,08
Stiinte ale naturii - media 6.06
> >

Stiinte sociale - media 4,85

Liceul ”Ion Luca"  Vatra Dornei 
- Pagina Oficiala



-  Un corp profesoral bine pregătit 
-Rezultate foarte bune la concursuri şi 
olimpiade şcolare
-Gradul ridicat depromovabilitate la 
examenul de bacalaoreat 
-Numărul mare de activităţi extraşcolare şi 
calitatea lor
-Relaţiile profesori-elevi-părinţi 
-Asistenţa psihopedagogică 
-Interesul pentru mediu
-Pregătire pentru DELF, CAMBRIDGE şi ECDL 
-Atestatul profesional în informatică pentru specializarea 
matematică-informatică

mXTĂRI -
- 3 laboratoare de informatică moderne, dotate cu calcu
latoare performante, conectate la internet de mare viteză
- Laboratoare de fizică, chimie, biologie şi multimedia
- Cabinet psihopedagogie
- Televiziune cu circuit închis
- Videoproiectoare în jumătate din sălile de clasă
- Centru de documentare şi informare (CDI)
- Sală de sport pentru gimnastică şi tenis de masă
- Bază sportivă pentru jocuri de echipă: fotbal, baschet

si handbal

EXCELENTĂ

pentru anul şcolar 2017-2018

PROFILUL REAL
SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

(56 locuri)

Matematică-informatică intensiv informatică 1 clasă (9A) 
Matematică-informatică 1 clasă (9B)

Criterii de departajare:
1. Cererea părinţilor sau tuturilor legali 

2. Media de admitere
*Au prioritate la alegerea clasei, elevii cu media mai mare. 

Numărul elevilor din cele două clase va fi egal.

SPECIALIZAREA ŞTIINŢE ALE NATURII 
(56 locuri)

Ştiinţele naturii intensiv limba engleză 1 clasă (9C)
Ştiinţele naturii 1 clasă (9D)

Criterii de departajare:
1. Cererea părinţilor sau tuturilor legali 

2. Media de admitere
*Au prioritate la alegerea clasei, elevii cu media mai mare. 

Numărul elevilor din cele două clase va fi egal.

PROFILUL UMAN
SPECIALIZAREA FILOLOGIE (28 locuri) 

Filologie 1 clasă (9E)
SPECIALIZAREA ŞTIINŢE SOCIALE (28 locuri) 

Ştiinţe sociale 1 clasă (9F)

SUCCES

-Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică 
’Memorialul Ştefan Dîrţu”
- Concurs de literatură şi eseuri ’’Momorialul Elena Şimon”
- Tabăra de matematică
- Parteneriate şi proiecte în partenetiat cu instituţii şi 
asociaţii
- Dezbateri lunare cu tema: ’’Adolescenţa, vârsta marilor 
provocări”
- Trupa de teatru: ’’Altfel”
- Club de dezbateri ”Ion Luca”
- Revista liceului
- Club de cinema: 50 proiecţii anuale
- Proiecte ECO-şcoala, patrula ECO 
-Club de Astrofizică şi Astronomie
- Proiecte sociale şi voluntariat prin asociaţia ’’Părinţi, 
adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei” şi Asociaţia 
’’Comitetul de părinţi de la Liceul ION LUCA”
- Excursii tematice în ţară şi în străinătate 
-Excursie gratuită pentru olimpici
-Vizite de studiu la facultăţi din centre universitare din ţară 
-Educaţie prin teatru şi film: participare la evenimente în 
centre culturale din ţară
-Drumeţii montane prin ’’Clubul Montan Dornen” 
-Activităţi desfăşurate prin Consiliul Şcolar al Elevilor


