
 

Scurt istoric al 
Şcolii cu clasele I-VIII nr.5 “Bogdan Vodă” Rădăuţi 

 
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 Rădăuţi a luat fiinţă în anul 1979, prin Decizia 

Consiliului Popular al judeţului Suceava. La baza construcţiei imobilului a stat Proiectul nr. 
5387 al Consiliului Popular al judeţului Suceava – şcoală cu 16 săli de clasă, categoria a II-a. 
Ea este compusă din două corpuri: clădirea şcolii şi sala de sport, şcoala având parter şi două 
etaje şi cuprinzând spaţii destinate învăţământului teoretic şi laboratoare. De asemenea, există 
o serie de anexe destinate administraţiei şi grupuri sanitare pe fiecare nivel. 

Intrată în funcţiune ca nouă unitate de învăţământ la 1 septembrie 1979, şcoala a luat 
fiinţă prin scindarea Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 3 Rădăuţi, funcţionând în primul an de la 
darea în folosinţă cu 23 de colective de elevi, din care 13 la ciclul primar şi 10 la ciclul 
gimnazial, cu un număr iniţial de 786 de elevi. 

Şcoala, ca unitate de învăţământ, a fost încadrată în anul intrării în funcţiune cu un 
număr de 39 de cadre didactice, dintre care 13 învăţători, 24 de profesori şi 2 maiştri 
instructori. 

Primul director al şcolii a fost domnul profesor Colban Gheorghe, care a funcţionat la 
această şcoală până în anul 1983. În această perioadă s-a preocupat de buna gospodărire a 
şcolii, de crearea unei baze didactico-materiale corespunzătoare desfăşurării procesului 
instructiv - educativ. Prin competenţa sa, şcoala a fost cotată ca una dintre cele mai bune 
unităţi şcolare din oraş şi din judeţ, atât în ceea ce priveşte gospodărirea ei, cât şi conţinutul 
procesului instructiv - educativ. 

Şcoala a fost încadrată cu învăţători şi profesori cu o bună pregătire profesională, în 
cadrul colectivului didactic îmbinându-se armonios experienţa  maturităţii cu entuziasmul 
tinereţii. În dorinţa de autoperfecţionare, an de an, tot mai mulţi învăţători şi profesori au 
susţinut examenele pentru obţinerea gradelor didactice în învăţământ. În 1989, din totalul de 
32 de cadre didactice, un număr de 14 învăţători şi profesori au obţinut gradul didactic I, 8 au 
gradul didactic II, 7 sunt definitivi, iar 3 sunt stagiari. 

De la începutul funcţionării ei şi până în anul 1989, şcoala a găzduit numeroase 
schimburi de experienţă, acţiuni de perfecţionare cu unele şcoli din judeţul Suceava şi din alte 
judeţe. Astfel, în anul şcolar 1983-1984, s-a desfăşurat schimbul de experienţă cu profesorii 
diriginţi din zona Rădauţi. 

În anul şcolar 1984-1985, au avut loc la şcoala noastră schimbul de experienţă cu 
responsabilii cercurilor pedagogice din zona Gura Humorului şi municipiul Suceava, 
schimbul de experienţă cu Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Gura Humorului şi schimbul de 
experienţă cu responsabilii cercurilor pedagogice din Bistriţa-Năsăud. 

În anul şcolar 1985-1986, s-a desfăşurat la şcoala noastră schimbul de experienţă cu 
învăţătorii din Bucecea, judeţul Botoşani. 

Şcoala, educaţia în general, joacă un rol central în viaţa fiecărei naţiuni, pentru că, 
dincolo de virtuţile sale formative, sistemul educaţiei naţionale este locul în care se transmit şi 
se însuşesc valorile democratice, cele care îl transformă pe individ în cetăţean responsabil. 

Prin însuşi faptul că se schimbă, lumea noastră e un univers al noutăţii; aceasta 
înseamnă că învăţământul/învăţarea, întregul nostru sistem educativ capătă o nouă înfăţişare. 
Fără adaptarea la nou, reţetele sau procedeele pe care le-am învăţat o dată pentru totdeauna ar 
fi prea puţin eficiente în această continuă evoluţie, care ne pune zilnic în faţa unor situaţii 
neprevăzute. 

Obiectivul fundamental al învăţământului ar trebui să fie, în acest caz, acela de a spori 
capacitatea de adaptare a individului pentru ca acesta să se pună de acord repede, teoretic şi 
practic, cu noutatea permanentă adusă de schimbare. Tinerii trebuie învăţaţi să trăiască într-o 



lume straniu de mişcătoare. Acceleraţia istoriei, de care adulţii iau cunoştinţă comparându-şi 
tinereţea cu maturitatea, le apare celor tineri sub forma unor nelinişti. Ei simt că sunt viitorul, 
care este plin de riscuri. 

Noutatea lumii moderne arată cât de important este astăzi să ne însuşim cât mai multe 
cunoştinţe, dar şi cât este de necesar să schimbăm OMUL. Trebuie să-l adaptăm acestei 
mobilităţi în care va avea de trăit. Trebuie să-l facem atent asupra viitorului care se pregă-     
teşte, care se naşte sub ochii noştri, dar care depinde şi de faptele lui. Această atitudine 
deschisă, activă, prospectivă trebuie promovată. A-l pregăti pe om pentru a-i permite să 
trăiască într-un univers în acceleraţie, înseamnă a-i da, odată cu acele cunoştinţe 
indispensabile, „entuziasm, luciditate şi curaj”. 

O apreciere corectă a realităţilor învăţământului rădăuţean nu poate începe fără o 
evaluare a împlinirilor, care permit o diagnosticare a locului pe care Şcoala cu clasele I-VIII 
Nr.5 îl ocupă, într-un moment care se vrea al schimbării structurale şi, mai ales, al modificării 
mentalităţilor. 

În fiecare an, activitatea şcolii noastre s-a axat pe problemele legate de comunicare, 
organizare, competenţă profesională, respectarea legalităţii, marketing educaţional, imagine şi 
relaţii comunitare. Astfel, apreciem că s-a realizat o comunicare intensă, deschisă si eficientă. 
Promovarea valorilor umane, caracteristicile unui management superior (curajul, 
flexibilitatea, respectul pentru ceilalţi) au avut efecte pozitive în planul relaţionării cu cadrele 
didactice. 

În cadrul Consiliului profesoral, propunerea profesorului de istorie, având sprijinul  
directorului , ca şcoala noastră să poarte numele marelui voievod Bogdan Vodă, a fost primită 
cu entuziasm de către colegi. Decizia Consiliului profesoral a fost adusă la cunostinţă 
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava și Primăriei Municipiului Rădăuţi, care au dat 
avizul favorabil acestei solicitări, ţinând seama de bunul renume al instituţiei. 

Începând cu data de 6 decembrie 1999, şcoala şi-a luat  numele de „Bogdan Vodă”, 
după numele domnitorului care a întemeiat Ţara Moldovei şi care este îngropat în ctitoria sa, 
mănăstirea „Sfântul Neculai”, amplasată în zona centrală a oraşului Rădăuţi. Evenimentul a 
prilejuit o emoţionantă aducere aminte în cadrul festivităţii la care au luat parte numeroase 
oficialităţi locale şi judeţene, dintre care amintim pe Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscop al 
Sucevei şi Rădăuţilor, Mihai Frunză, primarul municipiului Rădăuţi şi inspectorul general al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava. 

În Cartea de Onoare a şcolii a rămas scris pentru posteritate: 
„Această şcoală, primind numele voievodului Bogdan, devine o şcoală voievodală; 

rezultatele didactice de până acum o îndreptăţesc la acest „botez” sfânt”. Prezenţa 

cabinetului de religie marchează viaţa spirituală, creștină a profesorilor și elevilor acestei 

școli din dulcea Bucovină. 

Cu binecuvântări părintești, Arhiepiscop al Bucovinei și Rădăuţilor.” 

„Ziua de 6 decembrie 1999 rămâne o zi sfântă pentru această prestigioasă 

instituţie şcolară din municipiul Rădăuţi, deoarece după 20 de ani a devenit 

binecuvântată de I.P.S. Pimen, ca școală domnească, purtând numele primului 

domnitor al Moldovei, Bogdan Vodă. Felicitări învăţătorilor, felicitări tuturor 

cadrelor didactice și tuturor elevilor. Dumnezeu să vă ajute! ”  Primar Mihai 

Frunză 
 

De la această dată, ziua de 6 decembrie a fost declarată Ziua Şcolii, prilejuind 
manifestări care presupun desfăşurarea unor simpozioane şi comunicări ştiinţifice, reunind 
materiale, care abordează toate segmentele vieţii şcolare. Nu sunt ignorate nici activităţile 
sportive, desfăşurate sub genericul Cupa „Bogdan Vodă”, şi care înseamnă concursuri de 
atletism, fotbal, handbal, baschet, tenis de masă sau de câmp. 



Este prima şcoală din municipiul Rădăuţi care îşi schimbă titulatura, confirmând încă 
o dată, şi pe această cale, prestigiul de care se bucură în plan educaţional. 

La împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea şcolii, la data de 6 decembrie 2004, cadrele 
didactice, împreună cu elevii, au pregătit un program aniversar special. Acesta a debutat cu un 
Tedeum de comemorare, apoi au urmat cuvântul domnului director Petru Nicuţă, înmânarea 
diplomelor de onoare cadrelor didactice pensionare, prezentarea unei expoziţii de fotografii şi 
lucrări ale elevilor, lansarea unui nou număr al revistei „Generaţii” şi, la final, un frumos 
program artistic prezentat de elevii şcolii noastre îndrumaţi de domnii profesori Sîmbotelecan 
Ioan, Pomohaci Dumitru şi doamna învăţătoare Amariţei Mihaela. 

Printre invitaţii de onoare amintim: inspector general Mihai Vitcu, inspector general 
adjunct Virginel Iordache, inspector coordonator şcoală Alexandra Rabiniuc, domnul primar 
Mihai Frunză, domnul viceprimar Ilie Sarcinschi, protopop Gheorghe Calancea, preot Vasile 
Juravle, preot Ioan Boghean, domnul consilier Dan Mironiuc, membri reprezentativi ai 
comitetului de părinţi şi reprezentanţi ai elevilor, ai presei, directori ai instituţiilor şcolare din 
municipiu, foste cadre didactice ale şcolii. 

Implementarea reformei scolare, începută de câţiva ani pe baza unei strategii coerente 
şi flexibile, îşi arată primele roade la şcoala noastră. Pe baza evaluării anuale a activităţii 
şcolare a unităţii , Şcoala Nr.5 „Bogdan Vodă” a reuşit doi ani consecutivi să se plaseze pe 
locul al III-lea pe judeţ, fiind desemnată ca unitate şcolară reprezentativă. 

Astfel, în urma evaluării instituţionale a şcolii noastre, efectuate pentru anul şcolar 
1998-1999, s-au obţinut 307 puncte. Mai apoi, în anul şcolar 2000-2001, şcoala noastră a 
obţinut statutul de unitate reprezentativă, fiind printre primele şcoli generale din judeţ,  
conform punctajului stabilit  după următoarele criterii: 
- nivelul de pregătire al elevilor; 
- ponderea elevilor performanţi; 
- ponderea personalului didactic cu gradul I; 
- calitatea managementului şcolar; 
- eficienţa cu care sunt alocate resursele; 
- relaţiile şcolii cu părinţii şi comunitatea locală; 
- gradul de acoperire cu personal didactic calificat. 

Fiecare dintre noi, cadre didactice şi elevi ai acestei şcoli, a contribuit la obţinerea 
punctajului pentru statutul de unitate reprezentativă. 

Renumele dobândit a atras copii şi din alte zone ale municipiului sau din satele din jur, 
fenomen ce a luat amploare mai ales după anul 1989, foarte mulţi dintre elevi reuşind la licee 
de renume, urmând cursurile unor facultăţi şi ajungând fie cadre didactice, marea lor 
majoritate, fie cercetători, medici, sportivi de renume naţional şi oameni de afaceri. 

Pe 21 martie 2000, au participat la un schimb de experienţă în şcoala noastră Zinaida 
Pînzaru - profesor de istorie  la Liceul „Nicolae Iorga” din Chişinău, Elena Pintea - profesor 
de matematică din Glodeni, jud. Bălţi, Sulzina Ostep - profesor de franceză la Liceul 
„Teleuşti”, jud. Orhei. 

O altă activitate de mare anvergură a constituit deschiderea oficială a cabinetului 
multicultural din şcoală, la 19 noiembrie 2003, realizat la iniţiativa domnului profesor de 
istorie Hrenciuc Daniel, sprijinit de doamna învăţătoare Doina Harand. Invitaţii au fost primiţi 
de către elevi îmbrăcaţi în costume populare şi au vizionat expoziţia de pictură a domnului 
profesor Ioan Bodnar. S-au prezentat obiectivele şi finalităţile acestui cabinet, precum şi ale 
Proiectului elaborat în colaborare cu Uniunea Ucrainenilor şi Uniunea Polonezilor din 
România. S-au vizionat un CD dedicat minorităţilor din Bucovina şi un program artistic 
prezentat de minorităţi. La final, s-a încheiat un protocol între şcoala noastră şi Şcoala nr. 137 
din Kiev. 

 



Schimbul de experienţă cu Şcoala Horia - Neamţ a avut loc în data de 14 mai 2004.  
S-a prezentat Proiectul de cooperare-parteneriat şcolar cu titlul : „Prietenie, cultură, educaţie”. 
Au avut loc dezbateri şi au fost prezentate momente artistice de către elevii Şcolii „Bogdan 
Vodă” şi elevii Şcolii „Horia” Neamţ. 

La 30 aprilie 2004, şcoala noastră a organizat schimbul de experienţă cu directorii din 
zona Rădăuţi, reuniune managerială cu tema „Managementul timpului”. A fost o acţiune de 
amploare ce a solicitat, în egală măsură, profesori, elevi şi părinţi. 

După primirea participanţilor şi vizitarea şcolii, s-a trecut la prezentarea de activităţi 
extraşcolare şi extracurriculare. Apoi s-au prezentat materialele informative privind tema 
„Managementul timpului”, pagina web a şcolii, temele „Bugetul de timp al elevului” şi 
„Timpul liber al elevului”. În continuare, au avut loc activităţi de formare cu tema 
„Managementul timpului”, cu dezbateri în plen. Activitatea a avut un succes deosebit, 
răsplătind munca noastră, a tuturor. 

Pe 6 decembrie 2004 s-au sărbătorit 25 de ani de la înfiinţarea şcolii cu un program  
aniversar special: tedeum de comemorare, cuvântul directorului Şcolii cu clasele I-VIII Nr.5 
„Bogdan Vodă” Rădăuţi - profesor Nicuţă Petru, înmânarea diplomelor de onoare, intervenţii 
ale invitaţilor, prezentarea expoziţiei de fotografii şi lucrări ale elevilor - profesor Dimitrie 
Roman, lansarea unui nou număr al revistei „Generaţii”, program artistic susţinut de elevii 
şcolii sub îndrumarea învăţătoarelor Mihaela Amariţei, Rodica Colban şi a profesorilor 
Dumitru Pomohaci, Ioan Sîmbotelecan, Anca Clinovschi. Au scris în cartea de onoare 
inspector Alexandra Rabiniuc, protopop Calancea, învăţător Vasilovschi Răduţa. 

O chintesenţă a gândurilor, eforturilor şi sentimentelor elevilor şi dascălilor şcolii 
noastre o reprezintă revista semestrială „ Generaţii”. Apărută în decembrie 1998, revista şcolii 
s-a bucurat, an de an, de succes în rândul elevilor, aceştia publicând şi găsind în paginile ei o 
varietate de teme specifice vârstei lor din istorie, geografie, literatură, muzică şi modă, 
curiozităţi, concursuri. Conţinutul, forma grafică şi structura revistei au suferit modificări 
calitative de-a lungul anilor, astfel încât aceasta a devenit competitivă pe plan judeţean. 
Astfel, în anul şcolar 2000-2001, revista a obţinut o menţiune binemeritată la faza judeţeană a 
concursului de reviste şcolare, iar în anul şcolar 2005-2006, locul al II-lea. Revista 
„Generaţii” este conectată în mod direct la pulsul şcolii, reprezentând o veritabilă carte de 
vizită a celor care studiază şi predau în această instituţie. Din anul 2009 revista obţine an de 
an premiul I la faza judeţeană şi în ultimii doi ani (2012-2014) titlul de Laureat la faza 
naţională, sub îndrumarea doamnei profesoare Mihaela Amariţei. 

 O dovadă a valorii cadrelor didactice din şcoala noastră, este prezenţa acestora în 
diverse funcţii. Domnul profesor Ioan Bodnar a fost consilier I pe probleme de minorităţi în 
cadrul Prefecturii judeţului Suceava, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, domnul 
profesor doctor Daniel Hrenciuc a fost inspector general adjunct în cadrul Inspectoratului 
Şcolar judeţean Suceava,  domnul director Petru Nicuţă a fost consilier local al municipiului 
Rădăuţi, iar domnul profesor Dimitrie Roman este cetăţean de onoare al municipiului Rădăuţi. 

În anul şcolar 2006-2007 s-a lansat studiul monografic al şcolii, la care şi-au adus 
contribuţia, în calitate de autori: Harand Doina, Hatnean Cornelia, Nicuţă Petru, Bujdei-Albu 
Dorina şi coautori învăţătoarele acestei şcoli. Lansarea a fost făcută în prezenţa mass-mediei, 
a criticilor literari, foşti profesori şi învăţători care au contribuit la renumele şcolii. Activitatea 
s-a desfăşurat în biblioteca şcolii, locaţie nouă School No.5 Library, realizată cu sprijinul 
Corpului Păcii, menită să atragă multe activităţi ce contribuie la perfecţionarea noastră 
continuă. 

Subliniem organizarea Simpozionului interjudeţean „Eco-Şcoala – Exemple de bună 
practică” desfăşurat în parteneriat cu Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, sub 
coordonarea doamnei profesoare Cornelia Hatnean şi cu sprijinul directorului Petru Nicuţă. 
Nu putem uita nici revista Ecogeneraţii. 



De-a lungul anilor remarcăm multiple activităţi educative: 
� programul Eco Şcoala – steagul verde 
� Spring Day 
� expoziţii de icoane, prezentări de obiceiuri tradiţionale de Paşte şi de Crăciun 
� rezultate deosebite la română, matematică, desen şi educaţie fizică, la nivel naţional şi 

internaţional 
� proiecte umanitare, care implică voluntariatul- „Săptămâna omeniei” 
� Ziua Şcolii, 6 decembrie 
� proiectele „U4Energy”, „Codul bunelor maniere”, „O carte pentru şcoala mea”, „Flat 

Stanley”, „Learning About Forests”, Tineri belgieni în România – O.V.R Belgia 2005 
� concursuri naţionale: Euclid, Arhimede, LuminaMath, Cangurul, Tinere condeie, 

olimpiadele pe discipline.  
Ziua de 6 Decembrie 2009 a reprezentat o altă dată foarte importantă  pentru şcoala 
noastră,  însemnând aniversarea celor 30 de ani de la înfiinţarea oficială a şcolii şi 10 
ani de la conferirea numelui „Bogdan Vodă”. Invitaţii de onoare la această activitate 
aniversară au fost: domnul primar Aurel Olărean, inspector şcolar Laurenţa Hacman, 
foşti directori, foşti profesori, foşti elevi cu care ne-am mândrit, dar şi actualul 
colectiv. 
Evenimentul s-a remarcat prin două mari activităţi.  Prima activitate, serbarea 

aniversară, s-a desfăşurat la Casa de Cultură a municipiului Rădăuţi, iar cea de-a doua 
activitate a avut loc pe data de 12 Decembrie 2009 în cadrul şcolii. Cea din urmă a început cu 
primirea invitaţilor cărora le-am oferit drept cadou, pe lângă bucuria de a ne fi alături în 
această zi, revista „Generaţii”, numărul aniversar. A urmat slujba de sfinţire a şcolii, 
continuată de împărtăşirea câtorva gânduri din partea tuturor celor prezenţi, iar în încheiere 
toţi invitaţii au participat la o masă festivă organizată în cadrul şcolii. Au consemnat în Cartea 
de Onoare: învăţătoare Simionese Silvia, profesor Nanu Elena, psiholog Câmpan Angelica. 

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie România, ISJ Suceava, în parteneriat cu 
Şcoala cu clasele I-VIII nr.5 „Bogdan Vodă” şi Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” din 
Rădăuţi au organizat Seminarul Internaţional „Educaţia mileniului III – Educaţia ecologică”, 
care a avut ca obiectiv general diseminarea activităţilor din cadrul şcolilor care 
implementează cu succes programele internaţionale coordonate de Foundation for 
Environmental Education şi Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie România. 

În Cartea de Onoare a şcolii sunt trecute gânduri din inimă ale unor elevi de excepţie: 
Rusu Ioana, Anisia Vlad, Nicuţă Laura, Cojocar Aura, Barna Simona Andreea, Băncescu 
Vlad, Brăescu Ana-Maria, Babiuc Diana Mihaela, Trufin Ioana, Chifan Andrei, consulul 
general al Ucrainei Vasyl Boiechko, Turenici Catinca, David Cătălina, tinerii belgieni Gilles, 
Annick, Fabrice, Yannick, oaspeţi din Franţa, Italia, Spania, Grecia - A.Breliret, Pedro 
Navaverio, Roberto Laudani, Sento Maria, Elisseos Theopossiou, inspectori din Ministerul 
Educaţiei Mirela Olteanu, Adrian Horodnic, preşedinte Centrul Carpato-Danubian de 
Geoecologie – prof. Cornelia Dincă, prof. Buleu Eufrosina, prof. Cenuşă Violeta, prof. Adrian 
Botezat, prof. Silvia Botezat, inspector şcolar Tatiana Vîntur, prof. Vasilica Pavel – Şcoala 
„Nifon Bălăşescu” Tulcea, prof. Mandache Carmen Iulia – Grup Şcolar „Dimitrie Negreanu” 
Botoşani, prof. Crăciun Carmen – Şcoala „Nichita Stănescu” Ceptura – Prahova, prof. 
Luminiţa Lupu – Colegiul Naţional „Ioan Cuza” Galaţi, profesor universitar doctor Maria 
Pătraescu, profesor universitar doctor Constantin Pătraescu, reprezentanţi din Ucraina, Pîslar 
Miruna, Potapenco Georgiana, Şerban Andreea, Ceguş Ioana, Lavric Adina Luisa, Nicuţă 
Loredana Ionela, Gheletiuc Adina, Ştefan Oana Teodora, Chelba Ştefana, Boaru Radu, Rotaru 
Claudiu. 



Site-ul specializat admitereliceu.ro a realizat un clasament al tuturor şcolilor 
gimnaziale din judeţ, topul fiind realizat în funcţie de media aritmetică a mediilor de admitere. 
Astfel, în anul şcolar 2012/2013 am fost pe locul IV, iar în 2013/2014 pe locul III, fiind prima 
şcoală din Rădăuti şi zona Rădăuti. Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, Şcoala 
gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi indică „exigenţă pe parcursul anilor şcolari şi corelarea 
notelor cu nivelul real al elevilor”, diferenţa notelor din gimnaziu şi media notelor de la 
Evaluare Naţională fiind de 0,18 puncte.   

La iniţiativa directorului, ca o idee unică la nivelul şcolilor, din anul 2009, pe „zidul 
cetăţii”, stă scris citatul „RESPECTĂ-I PE CEI DIN JURUL TĂU...PENTRU CĂ ASTFEL 
TE RESPECŢI PE TINE ÎNSUŢI”, care-i invită pe semenii noştri la meditaţie şi, de fapt, la 
educaţie... 

 


