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RAPORT  DE ANALIZĂ 

asupra activităţii desfăşurate în anul şcolar 2016-2017 

Semestrul al II-lea 

În anul şcolar 2016-2017, preocuparea principală a cadrelor didactice şi a personalului  

unităţii a fost desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii optime în conformitate cu 

planurile cadru, pentru dobândirea competenţelor cheie prevăzute în programele şcolare atât la 

disciplinele de specialitate cât şi la disciplinele de cultură generală.  

 

In domeniul MANAGEMENT INSTITUȚIONAL, principalele direcţii au fost: 

 Creşterea rolului şi responsabilităţii managerilor în organizarea, coordonarea şi 

eficientizarea procesului instructiv– educativ prin activităţi de îndrumare şi control, 

rapoarte şi analize prezentate în Consiliul de Administraţie; 

 Afişarea, prelucrarea metodologiilor privind desfăşurarea examenului de certificare a 

competenţelor profesionale, a testării naţionale, a admiterii în liceu şi a bacalaureatului; 

 Detalierea fişei de evaluare, comunicarea modului în care trebuie realizaţi indicatorii şi 

prezentarea documentelor care să ateste nivelul de realizare a indicatorilor în cadrul 

Consiliului de Administraţie; 

 Proiectarea și elaborarea și CDŞ-urilor în raport cu interesele şi aptitudinile elevilor;  

 Creşterea prestigiului şi vizibilităţii colegiului. 

         

În acest context, principala preocupare a cadrelor didactice în anul şcolar 2016-2017 a fost 

parcurgerea integrală a materiei planificate.   

 

Situaţia promovării elevilor în iunie 2017 a fost următoarea: 

 

 La clasaasele 0-IV din   185 elevi au promovat toți, promovabilitate 100% ; 

 La clasele V-VIII din 201 elevi,  au promovat 188, promovabilitate 93,54% ; 

 La clasele IX-XII din  518 elevi, au promovat  486, promovabilitate 93,83%. 

  

   În urma examenului de corigenţă din luna august,  situaţia şcolară se prezintă astfel: 

   

 La clasele V-VIII  din cei 13 de corigenti au promovat 11, 2 elevi au ramas repetenți.   

 La clasele IX-XII au promovat 30 de elevi, iar doi au rămas repetenți. 

 

   Situaţia disciplinară a elevilor este reflectată în mediile la purtare acordate la sfârşitul semestrului 

al II-lea: 

 

 La clasele 0-IV-  185 elevi au primit calificativul F.B. la purtare; 

 La clasele V-VIII – 2 elevi au avut nota patru la purtare din cauza absențelor; 

 La clasele IX-XII – 3 elevi au  fost notați cu șase din cauza absențelor nemotivate.   

   

 Situaţia rezultatelor obţinute de elevi la Examenele Naţionale   

     

 

La Examenul de Evaluarea Natională 2017 s-au prezentat 41 elevi. Rezultatele pe discipline 

sunt următoarele: 
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 Limba română: Sub 5 (niciun elev)  

                                     Între 5,00 – 5,99 (2 elevi)  

                                     Între 6,00 - 6,99  (9 elevi) 

                                     Între 7,00 - 7,99  (10 elevi) 

                                     Între 8,00 - 8,99  (15 elevi) 

                                     Între 9,00 – 10,00 (5 elevi) 

 

 

 

 Matematica:     Sub 5 (18 elevi)  

                                     Între 5,00 – 5,99 (3 elevi) 

                                     Între 6,00 - 6,99 (12 elevi) 

                                     Între 7,00 - 7,99 ( 5 elevi) 

                                     Între 8,00 - 8,99 ( 1 elev) 

                                     Între 9,00- 9,99 ( 1 elev) 

                                              10,00        ( 1 elev) 

              

Comparativ cu anul şcolar 2015-2016  se constată o ameliorare a situaţiei la limba română. 

In ceea ce privește disciplina matematică, rezultatele au fost nesatisfăcătoare, elevii claselor a VIII-

a dovedind un nivel minimal de cunoștințe. De exemplu, la limba română 15 elevi au luat note 

între 8-şi 8,99, faţă de 2 elevi din anul 2015-2016, iar cinci elevi au obținut note peste 9,00. La 

matematică un singur elev a luat nota 9 și unul a fost evaluat cu nota 10,00. Se poate observa că la 

matematică doar trei elevi au obținut note peste 8,00. 

 

Admiterea absolvenţilor de clasele a VIII –a s-a realizat astfel: 34 elevi au fost înmatriculaţi 

la Colegiul de Artă: 

 13 elevi la profilul muzică 

 10 elevi la arte plastice  

   7 elevi la profilul arhitectură 

   4 elevi la conservare - restaurare bunuri culturale.  

       

  La repartiţia computerizată au participat 6 elevi: 1 elev la C.N. „Stefan cel Mare”, 1 elev 

Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza”, unul la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”, un elev la Liceul 

cu Program Sportiv, doi elevi au participat la repartizarea computerizata la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară. Un elev a susținut examen de admitere la Liceul Teologic Neamț. 

 

 Examenul de  bacalaureat a reprezentat un alt moment important pentru elevii colegiului 

nostru. În sesiunea iunie-iulie au promovat 95 elevi din cei 104 elevi prezentaţi, adică am 

înregistrat o promovabilitate de 91,35%. 

 

 Medii între 6,00 - 6,99  (24 elevi), promovabilitate 25,27% 

 Medii între 7,00 - 7,99  (31 elevi), promovabilitate 32,64% 

 Medii între 8,00 - 8,99  (33 elevi), promovabilitate 34,74% 

  Medii între 9,00 - 10    ( 7 elevi),  promovabilitate   7, 37% 

 

In urma examenului de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2017, din cei 11 elevi înscriși, 

au promovat doar 2 absolvenți. Procentul de promovabilitate in sesiunea august-septembrie 2017  a 

fost de 93,27%. 
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Situaţia absolvenţilor de clasa a XII-a din Colegiul de Artă”Ciprian Porumbescu” se prezintă 

astfel:    

 35 absolvenţi sunt studenţi la facultăţi de profil artistic, arhitectură, arte plastice-design, 

facultatea de litere; 

 31  absolvenţi sunt studenţi la facultăţi apartinând altor profile; 

   3 sunt admişi la şcoli postliceale; 

   2 sunt plecaţi la studii de specialitate  în străinătate; 

   4 absolvenți se află în străinătate; 

   3 lucrează; 

   6 sunt în evidenţă la şomaj; 

 20 nu sunt cuprinși in nicio formă de învățământ. 

 

Situația pe procente de admitere în funcție de profilul absolvit  se prezintă astfel:  

 Profil muzică : 52,38 % 

 Profil arte plastice : 27,78 % 

 Profil arhitectură, arte ambientale si design : 34,49% 

 Profil conservare-restaurare bunuri culturale : 13,34% 

 Profil filologie : 29,17% 
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CATEDRA  ÎNVĂȚĂTORILOR 

Pe parcursul semestrului al II-lea al anului şcolar 2016-2017, catedra metodică a 

învăţătorilor şi-a propus următoarele obiective: asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea 

planificărilor calendaristice şi semestriale; parcurgerea ritmică a conţinuturilor şcolare; utilizarea 

de strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate; organizarea de 

activităţi extracurriculare; participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , 

asigurarea accesului la informaţia de specialitate; perfecţionarea metodologiei sistemului de 

evaluare; conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste; 

colaborarea şcoală-familie. 

            Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării integrate a conţinuturilor programelor 

şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MECT, precum şi de 

recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. 

                 Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 

procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor 

calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a 

realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, 

conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de 

competenţă de la sfârşitul ciclului primar.S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor 

concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de 

instruire să fie centrată pe elev. 

            Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a 

gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia 

flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , 

modelatoare, problematice. 

În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a 

tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi 

colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli 

stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

          Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (formativă şi sumativă), fiind însoţite de 

descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii 

deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte 

învăţarea. 

           ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE  

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat : 
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 programe artistice, serbări şcolare (8 Martie, serbarea de sfarsit de an scolar, 1 Iunie) sub 

îndrumarea tuturor cadrelor didactice din învățământul primar ; 

 excursii tematice la Iași, Gura Humorului, Neamț ( prof. înv. primar  Melinte Cristina, prof. 

înv. primar  Mitu Daniela, prof. înv. primar Puiu Loredana, prof. înv. primar Străchinescu 

Mariana );  

 participarea la spectacolele prezentate de către Teatrul pentru Copii și Tineret ,,Vasilache”și 

Teatrul ,,Mihai Eminescu ”din Botoșani (toate învățătoarele); 

 vizite la diferite instituţii din Suceava : Fabrica de îngheţată „Betty”, Ferma „Natanael”, 

Fabrica de pâine „Mopan”, Tipografia Celestin-prof. înv. primar  Melinte Cristina); 

 cursuri de înot desfăşurate la bazinul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava în cadrul 

săptămânii „Şcoala Altfel” şi continuată până la finalul anului şcolar. Activitatea s-a 

desfăşurat în colaborare cu prof. Raţă Elena. Împreună am reuşit să-i ajutăm pe unii copii 

să-şi depăşească teama de apă şi să descopere plăcerea unui sport ce-i ajută să fie sănătoşi 

(prof. înv. primar  Melinte Cristina); 

 realizarea unei expoziţii la Centrul Cultural de Tradiţii Suceava: „Arheologia ... şi mâinile 

dibace ale micilor şcolari” – 19 mai 2017 (prof. înv. primar  Melinte Cristina); 

 participarea voluntară, în fiecare zi de marţi şi miercuri la activităţi de remediere sau 

pregătire la Comunicare în Limba Română (marţi – între 11.30-12.20, la Sala de orchestră a 

şcolii) şi la Matematică (între 11.30 – 12.20 – în sala Auditorium) pentru completarea unor 

cunoştinţe, pentru înţelegerea noţiunilor învăţate la clasă (prof. înv. primar  Melinte 

Cristina); 

 activităţi libere desfăşurate în parcul din centrul oraşului, pe esplanada Casei de Cultură şi 

în parcul de lângă şcoală (prof. înv. primar  Melinte Cristina); 

 folosind modelul carnetului de elev, doamna prof. înv. primar  Melinte Cristina a realizat şi 

tipărit cu ajutorul Tipografiei Celestin carnete de elev adaptate celor de la clasa 

pregătitoare: „Primul meu carnet cu zâmbete”. Carnetul cuprinde pagini speciale pentru 

fiecare lună a anului şcolar în care se aflau rubrici cu disciplinele elevilor. Pentru o evaluare 

a acestora pe parcursul anului, s-a ales folosirea unei ştampile cu feţişoară zâmbitoare ce se 

aplica în dreptul fiecărei discipline, în funcţie de răspunsurile elevilor la activităţi. 

 ateliere de creație Artă de purtat – pictura pe articole vestimentare (prof.înv.primar  Moscal 

Angela); 

 tablouri fir-art – lucrări practice cu fire textile (prof.înv.primar  Moscal Angela) 

 Ziua Europei – realizare de afișe și postere (prof.înv.primar  Moscal Angela); 

 Prezentare de carte- librăria Cărturești –în  parteneriat cu studenții  de la Facultatea de 

Litere și Științe ale Comunicării Suceava (prof. înv.primar  Chiriliuc Oana); 

 ,,Dăruiește zâmbete”- activitate de voluntariat/caritate (prof. înv.primar  Chiriliuc Oana); 

 “Copilărie, ani de vis” (Prof. înv. primar Cucoş Gabriela) ; 

 ”Minte sănătoasă  în corp sănătos” (Prof. înv. primar Cucoş Gabriela) ; 

 Jocuri și întreceri sportive (Prof. înv. primar Cucoş Gabriela) ; 

 ”Pe aripile muzicii” (Prof. înv. primar Cucoş Gabriela); 

 Atelier de pictură (Prof. înv. primar Cucoş Gabriela) ; 

 ,,Rămas bun, doamna  învățătoare!”- serbare (prof. înv.primar  Chiriliuc Oana) ; 

 “Pământul e în mâinile noastre” (prof. înv. primar Puiu Loredana); 
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 ABC-ul educaţiei rutiere (prof. înv. primar Puiu Loredana); 

 1 Iunie- Ziua mea şi a ta (prof. înv. primar Puiu Loredana). 

CONCURSURI ȘCOLARE: 

1. In cadrul festivalului judetean  „ARTIS”- Mici Artişti cu talente mari”,  ediţia a IV-a, 3 

iunie 2017 (inclus în CAERI) s-au obţinut următoarele premii: 

           Secţiunea interpretare vocală: 

 Premiul juriului: POP ALESSIA (prof. înv. primar Străchinescu Mariana) 

 Premiul III: JITARU CRISTINA (Prof. înv. primar Cucoş Gabriela) 

 Mențiune : ROTARIU MATEI (Prof. înv. primar Cucoş Gabriela) 

Sectiunea dans moder 

 Premiul I:Grupul „ZURLI” (coordonat de doamna profesoara în învăţământ primar   

Melinte Cristina) 

  Premiul II:DANS DE CARACTER- CHARLESTON (coordonat de prof. 

învăţământ primar Melinte Cristina) 

2. Concursul „Kinderella” – concurs între şcoli, organizat de Shopping City Suceava şi 

Fundaţia Ana – Premiul special în valoare de 300 de lei pentru cei douăzeci de copii 

participanți (prof.înv.primar  Melinte Cristina, prof. înv. primar Străchinescu Mariana, 

prof.înv.primar Cucoș Gabriela); 

3. Concursurile Comper (inclus în CAEN nr 26401/16.02.2017, secțiunea 3, pozițiile 90-91)- 

Premiul I, II, III , Mențiuni); 

4. Concursul județean pentru elevii  claselor a IV-a , Colegiul  Național ,,Ștefan cel Mare ” – 3 

Mențiuni  (prof. înv.primar  Chiriliuc Oana); 

5. Concursul Național de creație plastică „Arta – Între talent și dăruire”, ediția a III-a, 2016 – 

Premiul I – Băncescu Emma (prof.înv.primar  Moscal Angela); 

6. Concursul județean de creație artistico-plastică „Vis de copil în casa bunicilor”, ediția a 

XXI-a - Premiul II – Temneanu David (prof.înv.primar  Moscal Angela) ; 

7. Concursul Județean de astronomie „Equinox”  , ediția a XIV-a, 18.03.2017, înscris in CAEJ 

2017 – C11 – Domeniul științific poziția 2 – c11 : 

8. Premiul I – Pața Șerban , Georgescu Iulian, Popovici Bianca (prof.înv.primar  Moscal 

Angela); 

9. Concursul de interpretare și creație HEART – ediția I, 2017  

a. Premiul III – Băncescu Emma1(prof.înv.primar  Moscal Angela) 

b. Mențiune – Georgescu Iulian  (prof.înv.primar  Moscal Angela) 

c. Premiul II - Aura Arotaritei (prof.înv.primar  Melinte Cristina); 

d. Premiul I, premiul II şi un premiu III (prof.înv.primar  Melinte Cristina); 

e. Mențiune- Popovici Bianca (prof.înv.primar  Moscal Angela) 

f. Premiul II –Jitaru Cristina (prof.înv.primar Cucoș Gabriela) 

10. Concursul judeţean „Feerii dansante” –concurs de dans organizat de Palatul Copiilor 

Suceava şi ISJ Suceava – două Premii I (prof.înv.primar  Melinte Cristina); 

11. Concurs de pictură „Fantezie şi culoare de Sfintele Paşti” - concurs regional de creaţie – 

două Premii I şi un Premiu II (prof.înv.primar  Melinte Cristina); 

12. Concurs de pictură „Primăvara” – trei Premii I (prof.înv.primar  Melinte Cristina); 

13. „Sărbătoarea Învierii – Lumina sufletelor noastre” – concurs internaţional – au participat 

cinci lucrări (prof.înv.primar  Melinte Cristina). 
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PROIECTE EDUCAŢIONALE : 

        S-au derulat pe parcursul semestrului următoarele proiectele  educaţionale : 

Energia verde pentru un aer curat- Bioenergy Suceava S.A (prof. înv. primar Străchinescu 

Mariana); Prietenii Pădurii realizat împreună cu Ocolul Silvic Solca (prof. înv. primar 

Străchinescu Mariana); Muzee și școli- Complexul Muzeal Județean Neamț (prof. înv. primar 

Străchinescu Mariana, prof.înv.primar  Melinte Cristina, prof. înv.primar  Chiriliuc Oana, prof.înv. 

primar Raicu Adina , prof. înv. primar  Mitu Daniela, prof. înv. primar Puiu Loredana); Proiectul 

Naţional Educaţional ”Muzee şi şcoli” se încadrează în  programul „Valorificarea Patrimoniului 

Muzeal şi Educaţie Muzeală” – organizat de Muzeul de Istorie Neamţ şi Complexul Muzeal 

Judeţean Neamţ (coordonator prof. Otilia Mircea). Ca urmare a derulării acestui proiect, două 

dintre cele mai reuşite lucrări au fost expuse la Festivitatea de Acordare a premiilor de la Muzeul 

de Istorie Neamţ şi publicate într-o lucrare cu ISSN iar restul lucrărilor au fost prezentate în cadrul 

vernisajului „Arheologia...şi mâinile dibace ale micilor şcolari” din 19 mai 2017 desfăşurat la 

Centrul Cultural pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene. Activitate aplicativă:”Din suflet pentru 

mamă!” (prof. înv. primar Străchinescu Mariana,  prof. înv. primar  Melinte Cristina, prof. înv. 

primar  Mitu Daniela, prof. înv. primar Cucoş Gabriela, prof.înv. primar Moscal Angela). 

 

PARTENERIATE: 

 

Doamnele învățătoare de la clasele a IV-a, împreună cu câțiva domni profesori de la arte 

plastică și muzică au încheiat parteneriate cu diferite  grădinițe din Suceava în vederea promovării 

învățământului vocațional, astfel: G.P.P. „Gulliver” Suceava – 21 februarie 2017 

G.P.P. „1-2-3” – 23 februarie 2017, G.P.P. „Sf. Ioan cel Nou” Suceava – 24 februarie 2017 

G.P.P. „Micul Prinț” – 29 februarie 2017. 

      “ÎNOTUL – SPORTUL PENTRU TRUP ŞI SUFLET”, parteneriat cu USV, 

COORDONATORI PROIECT: Lector univ. dr. Rață Sorin  – Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport – USV  Suceava, Lector univ. dr. Pața Oana Cristina – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

– USV  Suceava, Prof. înv. primar  Moscal Angela – Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” 

Suceava. Alte parteneriate:  ”Sa-l cunoastem pe Nica”- parteneriat cu biblioteca Colegiului de 

Artă ,,Ciprian Porumbescu” ( toate învățătoarele); Parteneriat între Centrul de Plasament 

„Speranța” și Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” (Prof. Munteanu Anamaria, Prof. Bleortu 

Roxana, Prof.Cucoș Gabriela, Prof. Iacob Isabela); „Prevenția și combaterea zoonozelor” ( bolile 

de la animale la om) activitate în parteneriat cu cabinetul veterinar/dr. Bichir (prof. înv.primar  

Chiriliuc Oana); Lecția de înot- activitate în parteneriat cu USV- Facultatea de Educație fizică și 

sport (prof. înv.primar  Chiriliuc Oana); ”Personaje din basmele romanesti” -desen, modelaj cu 

lut) - parteneriat cu Muzeul de Istorie al Bucovinei ce  vizează educația artistico-plastică în rândul 

copiilor defavorizați (înv. Șalar Paula); Parteneriate cu Gradinița ,, Micul prinț”, Centrul   

”Speranta”, cu Biblioteca Judeteana ”I.G.Sbierea”. 
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  PUBLICAȚII: 

 Articol intitulat „Șapte ani pentru o întreagă viață” publicat  în cadrul  Simpozionului 

Național „Cei șapte ani de acasă” lucrare publicată în cartea în format electronic cu ISBN 

(prof.înv.primar  Moscal Angela);  

 Participare  la Simpozionul Internațional „Provocări și soluții pentru un mentor eficient” 

în calitate de autor al lucrării „Portret de dascăl” (prof.înv.primar  Moscal Angela); 

 Lucrarea „Cei 7 ani de acasă” – publicaţie cu ISBN 978–606–987–035–8  (Simpozion 

Naţional) (prof. înv. primar  Melinte Cristina); 

 Lucrarea „Mici cititori în templul cărţilor” – publicaţie cu ISSN 2248–163X (în cadrul 

Simpozionului Naţional al cititorului atemporal „Eşti în trend şi dacă citeşti” (prof. înv. 

primar  Melinte Cristina); 

 Lucrarea „Să ajutăm apele să se retragă şi din ochii lor” – publicaţie cu ISBN la 

secţiunea Voluntariat creştin din cadrul Simpozionului Internaţional „Sărbătoarea Învierii – 

Lumina sufletelor noastre” (prof. înv. primar  Melinte Cristina); 

 Publicarea în Revista online a cadrelor didactice a lucrării Tehnici de căutare a informațiilor 

prin navigare web, nr 39 din 2017.Revista este înregistrată cu ISSN 2393-0810 la 

Biblioteca Națională și este editată lunar de Didactic.ro.( prof. înv. primar Cucoş Gabriela); 

 Publicarea articolului în cartea în format electronic „Cei șapte ani de acasă!”(adeverință nr 

12999 din 1 marte 2017 (prof. înv. primar Cucoş Gabriela); 

 Organizator/evaluator în cadrul activității aplicative „Din suflet, pentru mamă!” organizat 

de Esential Proiect Educational în cadrul simpozionului Național „Cei șapte ani de 

acasă!”(adeverință nr 12083 din 01 martie 2017. 

PERFECȚIONARE  

Prof. înv. primar Moscal Angela a  obținut  gradul didactic II. 

SIMPOZIOANE, CONFERINȚE 

 prof. înv. primar Străchinescu Mariana,  prof. înv. primar  Cucoș Gabriela,  prof. înv. 

primar  Mitu Daniela, prof. înv.primar  Chiriliuc Oana au participat la Conferința 

,,Comunicarea părinte –copil , dincolo de cuvinte....” în cadrul Parteneriatului Școală – 

Familie , desfășurată la Suceava , în perioada 28-29 aprilie 2017 , inițiată de Asociația 

Părinților de la Școala Gimnazială nr. 1 , Asociația ,, Timp pentru unu ” și Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava; 

 înv . Șalar Paula a participat  la Simpozionul  dedicat Zilei Internaționale a Bibliotecarului; 

 prof. înv. primar  Mitu Daniela a participat ca formator și voluntar  la activitățile Taberei de 

Creație ,,Micii Iconari”, ediția a VII-a , Adâncata,  3-15 iulie; 

 2017-martie- participarea la Simpozionul Național „Cei șapte ani de acasă!”( prof. înv. 

primar Străchinescu Mariana, prof. înv. primar  Melinte Cristina, prof. înv. primar  Mitu 

Daniela, prof. înv. primar Cucoş Gabriela, prof.înv. primar Moscal Angela); 

          Activitățile extracurriculare, participarea la simpozioane şi concursuri  au adus prestigiu 

şcolii şi au făcut ca numele acesteia să fie cunoscut . Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii 

didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, este necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte 
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bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-

formare şi curriculum. Evidenţiem consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea de 

performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu 

metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, 

confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect 

obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactic, s-a 

pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă; s-a creat un climat favorabil învăţării; elevii 

au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi; s-au 

desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de 

relaţii bune în şcoală; sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare 

pentru elevi; s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere 

reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt; s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare. S-

a constatat că învăţătorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc 

strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale claselor, demersul 

didactic fiind bine conceput şi aplicat. 
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CATEDRA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNA                                                                                                                                                      

 În semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017, activitatea catedrei de limba și literatura 

română a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava  a fost centrată pe următoarele 

obiective: ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare, formarea continuă, 

autoperfecţionarea, elaborarea şi derularea unor proiecte naţionale/regionale/locale, a 

parteneriatelor educaţionale, în vederea realizării unui management al calităţii totale, a 

îmbunătăţirii ofertei educaţionale, a parcursurilor de instruire şi a demersurilor didactice în 

domeniul disciplinei. 

Obiectivele amintite au fost strucurate în funcție de cele trei coordonate definitorii ale 

activității didactice: realizarea curriculumului, resursele umane, dezvoltarea instituţională şi 

relaţiile cu comunitatea. 

 Componenta curriculară a vizat ameliorarea calității procesului de predare/învățare prin 

proiectarea curriculară, realizarea curriculum-ului, asigurarea calităţii procesului instrucţional 

centrat pe elev şi orientat spre formarea competenţelor cognitive, acţionale, funcţionale, 

pragmatice, modernizarea strategiilor educaţionale, a metodelor de instruire şi a resurselor 

didactice, reducerea absenteismului,  evaluarea elevilor  cu scop de orientare şi optimizare a 

învăţării, standarde evaluative pentru asigurarea calităţii în educaţie, identificarea și pregătirea 

elevilor capabili de performanță și îmbunătăţirea competenţelor de lectură.  

Astfel, toți membrii catedrei de limba și literatura română și-au întocmit la timp, în mod 

riguros și științific, planificările semestriale și pe unități pe semestrul al II-lea al anului școlar 

2016-2017. Lecțiile desfășurate de profesoarele de limba română au avut un caracter dinamic și 

modern, bazându-se pe metode și mijloace active de predare-învățare.  

 Componenta evaluativă a fost urmărită de-a lungul întregului semestru, prin notare ritmică 

și modalități alternative de evaluare. Tot în acest sens au fost organizate simulările pentru elevii 

claselor terminale. Pentru elevii claselor a douăsprezecea, în luna mai s-au organizat teze cu 

subiect unic, în vederea eficientizării pregătirii pentru bacalaureat. În urma acestor evaluări s-au 

realizat planuri de măsuri remediale, menite să eficientizeze pregătirea pentru examene. Totodată, 

au fost evaluate competenţele  lingvistice de comunicare orală în limba română ale elevilor de clasa 

a XII-a, proba  desfăşurându-se în conformitate cu metodologia desfăşurării examenului de 

bacalaureat, proba A. Rezultatele obținute la examenele naționale au fost bune și foarte bune. Din 

comisiile de evaluare a probelor de competențe lingvistice, desfășurate în liceul nostru în iunie 

2016, au făcut parte doamnele prof. Liliana Balan, Dana Trocin, Anca Varga, Manuela Muscă. 

Conform graficului și metodologiei s-a organizat și evaluarea elevilor la clasa a VI-a. De 

asemenea, doamnele profesoare din catedra de limba română au participat ca profesori evaluatori 

în comisiile examenelor de evaluare națională și bacalaureat. 

 Pregătirea pentru examenele naționale a constituit o prioritate pentru profesorii de limba și 

literatura română în semestrul al doilea al anului școlar 2015/2016. Astfel, doamnele profesoare 

Liliana Balan și Manuela Muscă (pentru clasa a VIII-a) și Dana Trocin, Liliana Balan și Manuela 

Muscă (pentru liceu), au continuat pregătirea suplimentară pentru examenele naționale, conform 

orarului stabilit. În ceea ce privește pregătirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele școlare, 

elevi pregătiți de doamnele profesoare au participat la faza pe municipiu a Olimpiadei de Limbă și 

Literatură Română. 
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La Concursul de creație Tinere condei (poziția 08 în CAEN 2017) -etapa județeană au 

obținut premii elevii: Premiul al III-lea-secțiunea POEZIE: Filipiuc Ioana Gabriela, clasa a IX-a  

C; Mențiune: secțiunea PROZĂ: Mandiuc Denisa Alexandra, clasa a X-a C,   Dragnea Maria 

Cristina, clasa a XI-a D (prof. Dana Trocin). 

Concursul național de arte vizuale Povestiri din Urbea veche, ediția a X-a, martie 2017,  

organizat de Liceul de Artă ”Bălașa Doamna” din Târgoviște, secțiunea Literatură: - Premiul al 

II-lea - Mandiuc Alexandra Denisa, clasa a X-a C; - Mențiune - Dragnea Maria Cristina, clasa a 

XI-a D; Tărăboanță Ioana, clasa a XI-a D; (prof. Dana Trocin). 

Festivalul de Teatru în limba română, pentru Copii și Tineret, ediția a XI-a, 2017: Premiul 

Cel mai bun afiș al Festivalului: Cîrstean Iulia, clasa a V-a B (prof. Dana Trocin). 

  La Olimpiada Lectura ca abilitate de viața, etapa județeană, elevele Rusu Sadovei Ioana 

(prof. coordonator Manuela Muscă), Clasa a XI-a E si Boloca Diana au obținut Premiul al III-lea. 

Dezvoltarea competențelor de lectură a constituit o altă prioritate pentru catedra de limba și 

literatura română și în semestrul al II-lea al anului școlar 2016/2017.  În acest sens,   s-au continuat 

proiectele cercului de lectură începute în semestrul I, Livrovorii (prof. coordonator Liliana Balan și 

Anca Varga), Aripi de cuvinte (prof. coordonator Dana Trocin).  Aceeași direcție a dezvoltării 

competențelor de lectură a fost urmărită și de doamnele profesoare Dana Trocin, prin proiectul 

ITINERARIU ÎN LUMEA CĂRȚILOR - prezentare de proiecte –elevii claselor a V-a B și a VI-a B, 

Manuela Muscă, prin activitatea Lectura altfel,  în parteneriat cu elevii și profesorii de la Colegiul 

„Alexandru cel Bun” din Gura-Humorului. 

În luna aprilie, în cadrul săptămânii Școala Altfel, toți membrii catedrei au propus și 

desfășurat activități variate, cu scopul de a sublinia importanța lecturii de plăcere, a re-lecturii, a 

lecturii critice și creative, a apropierii de carte, a depășirii cercului strâmt al obligațiilor școlare. 

Dintre tipurile de activități care au avut loc în această perioadă, se pot aminti: vizionare de piese de 

teatru, vizionare de film, atelier de teatru, atelier de creație, șezătoare literară, dezbateri, atelier de 

recondiționare de carte, concurs de recitare, de creație, desfășurate atât cu elevii de gimnaziu, cât și 

cu cei de liceu.  

Perfecționarea și autoperfecționarea au fost și în acest semestru obiective esențiale pentru 

membrii catedrei de limba și literatura română, care au participat la cercurile pedagogice și la 

activitățile metodice organizate în cadrul catedrei, iar doamna profesoară Boiciuc Daniela a 

susținut în semestrul al II-lea al anului școlar 2016/2017 o lecție demonstrativă în cadrul catedrei. 

De asemenea, au fost sustinute referatele Ana Blandiana-,,Respir, respir” (Ochiul de greier), 

Cum evaluăm competența de lectură? (prof. Dana Trocin) si Aspecte ale predarii literaturii 

contemporane la liceu (prof. Liliana Balan). 

Dezvoltarea instituțională a vizat încheierea de parteneriate și coordonarea de proiecte care 

să aprofundeze relațiile școlii noastre cu mediul comunitar. În acest sens, a fost încheiat un  

parteneriat între colegiul nostru și Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului (prof. 

Manela Muscă) si Librăria Cărturești din Iullius Mall Suceava (prof. Dana Trocin). 

Prin activitatea desfășurată, nu numai în timpul celui de al II-lea semestru, ci în întreg anul 

școlar 2016-2017, membrii catedrei de limba și literatura română au demonstrat că sunt interesați 

să aplice metode şi strategii didactice care vizează stimularea creativităţii, centrarea demersului 

instructiv-educativ pe elev și învăţarea interactiv-creativă, aspecte care s-au reflectat și în 

rezultatele obținute de elevii noștri la examenele naționale. 
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CATEDRA  DE LIMBI MODERNE 

 

 

Catedra de limbi  moderne a desfăşurat în semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017 o 

activitate susţinută, în conformitate cu programa şcolară, cu planul managerial al Colegiului de 

Arta ”Ciprian Porumbescu” şi cu recomandările pe linie de specialitate. Au fost urmarite: 

parcurgerea integrală şi ritmică a materiei, la toate clasele şi specialităţile, conform planificărilor 

semestriale şi obiectivelor propuse ; folosirea unui adecvat material didactic; aplicarea unor metode 

active, intens participative, antrenarea unui număr mare de elevi în pregătirea concursurilor şi 

olimpiadelor şcolare. 

Pregătirea pentru examenele de Competenţe lingvistice a fost realizată săptămânal, în 

funcție de un  program bine stabilit, cu o tematică proprie, corespunzătoare programelor de limba 

engleză şi franceză de către toți profesorii colectivului de catedră. 

In procesul de predare s-au urmarit abordări metodice moderne, calitatea comunicării în 

cadrul orelor de limbi moderne, corelarea interacţiunilor profesor – elev şi a celor între elevi cu 

aspecte ale comunicării reale, prin metode care să dezvolte competenţele lingvistice necesare 

pentru o comunicare adecvată situaţional şi acceptată social, prin însuşirea de cunoştinte, 

deprinderi, şi atitudini specifice la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul European 

Comun de Referință.  

Profesor Gabriela Hisem a participat impreună cu clasele a VII-a B și a VIII-a B la Ziua 

Europei, eveniment organizat de Centrul de Informare Europe Direct (9 mai 2017 la Centrul pentru 

Tradiții și Obiceiuri); a participat la activitatea prilejuită de Ziua Europei având ca temă 

,,Plurilingvism European prin sunet și culoare”(8 mai 2017); a participat în calitate de profesor 

asistent/evaluator la olimpiada de limba engleză, fazele școlară și județeană( ianuarie-martie 2017), 

profesor asistent la examenul național de definitivare în învățământ(aprilie 2017),  a participat la 

Proiectul de limbă și civilizație ,,Cangurul Lingvist”, a derulat  proiectul ,,Suflet de copil" 

impreuna cu prof. Dana Trocin, prof. Corina Petrovici si prof. Iulian Asimionesei, proiect care iși 

propune să materializeze un posibil dialog interdisciplinar si intercultural printr-o serie de 

manifestari educative,culturale si artistice care sa evidentieze elementele de specificitate si 

interactiunile existente intre literatura, arta si activitati sportive: Ce mai citim astăzi?, Winter 

Wonderland, Eco Fashion. A participat la seminarul “Welcome to the Wider World of English 

Teaching”, organizat de Okian Pearson ELT Romania, proiect internațional:”The School in the 

Community”, Ateliere de creație-Tehnici de conservare (România-Olanda), a participat la 

proiectul de voluntariat  ,,Sfantul Nicolae -visele pot deveni realitate", tabăra educativă de limba 

engleză “INACTION” Brașov ( cursuri interactive de limba engleză cu traineri vorbitori 

nativi,ateliere de muzică,teatru,dans și pictură). A incheiat parteneriate de colaborare cu: 

Restaurantul McDonald's, Librăria Cărturești, Asociația ,,Drumeții Montane”. 

Prof Anca Dascaliuc a organizat Europe Day - 9 mai și o activitate la Centrul pentru 

sustinerea Traditiilor Bucovinene. Este partener intr-un proiecr educațional - Excursie de 

documentare, orientare profesională şi studio, "Iași – centru universitar”, desfășurat pe 28 martie 

2017 (prof. Munteanu P., Isache A.). De asemenea a participat la Tabara internationala "English is 
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FUN.tastic' (clasa VIII B). A derulat Proiectul international ”The School in the Community”  în 

parteneriat cu Colegiul Național ”Mihai Eminescu” (prof. Dascaliuc Anca,  Hisem Gabriela, 

Bliortu Roxana,  Miron Oana). Prof. Petronela Munteanu a participat la Olimpiada de limba 

franceză, toate etapele, elevii coordonați de profesor Petronela Munteanu au obținut Premiul I la 

etapa județeană și Mențiune la etapa națională. La Concursul Dictée Jeune, ediția a VII-a, Dictée 

Lavalloise, elevii au obținut un Premiu I și un Premiu II. A fost membru în comisia pentru 

examenul de bacalaureat în Centrul de examen Colegiul Economic”Dimitire Cantemir” Suceava. A 

coordonat activitatea Rencontres et échanges francophones, organizată la Biroul Francez 

Suceava și  Francophonie en Fête. 

Profesorii de limba franceza, Petronela Munteanu și Alexandra Bejinaru au fost profesori 

evaluatori la toate etapele Olimpiadei de limba franceză și la concursul județean La Dictee 

Lavalloise. Prof. Anca Dascaliuc si Petronela  Munteanu au fost  membri in Comisia de organizare 

și administrare a  Evaluarilor Naționale 2017 de la Colegiul de Artă  ”Ciprian Porumbescu” 

Suceava. Prof. Petronela Munteanu  a fost profesor evaluator în Comisia de examinare și evaluare 

pentru clasele cu regim bilingv, organizat la Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Suceava, 

Profesor evaluator în Comisia de organizare a probei anticipate din cadrul bacalaureatului 

francofon, clasa a XI-a, profil bilingv și  profesor in comisia de Bacalaureat francofon la Colegiul 

Național Laurian Botosani. 

REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

  Au fost susţinute comunicări, referate si recenzii în cadrul Comisiei metodice de limbi moderne  

pentru  promovarea unei didactici  modern, s-au organizarea și desfășurat activități 

extracurriculare, de voluntariat, s-au organizat activităţi școlare şi extrașcolare  la nivelul şcolii de 

Ziua Europei, mai 2017, activitatea ”Plurilingvism european prin sunet și culoare”. Prof. 

Petronela Munteanu a organizat acțiunea de voluntariat ”Marșul împotriva violenței, consumului 

de alcool”, organizat în colaborare cu Asociația Euroactiv, IȘJ Suceava și Palatul Copiilor 

Suceava. 

MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 

Prof. Petronela Munteanu a  coordonat  proiectul educațional ”Sunt adolescent și mă 

descurc!”,  în colaborare cu cabinetul de Asistență psihopedagogică de la Colegiul de Artă 

”Ciprian Porumbescu” Suceava, a fost coordonator al proiectului educațional ” Sunt părintele 

unui preadolescent, dar mă descurc”,  a fost membru în echipa de proiect educațional ”Mereu 

împreună”, derulat la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, a coordonat echipa de 

elevi la concursul  Débats-toi, la Liceul francez ”Anna de Noailles”,  București. 

CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE 

Doamna profesoară Petronela Munteanu a coordonat o echipă elevi la concursul ”Pășește 

în istorie”, obținând Premiul II, iar ecourile nu au întârziat să apară în numeroase articole din  

presa locală și a coordonat parteneriate educationale cu institutiile: Asociația Euroactiv, IȘJ 

Suceava  și Palatul Copiilor Suceava, Biroul Francez, Casa prieteniei Suceava. 



Colegiul de Artă”Ciprian Porumbescu” Suceava             Raport prezentat și aprobat în C.P. din 24.10.2017 

15 
 

 Alte activități de specialitate desfășurate: consfătuiri didactice, ședințe de catedră, cercuri 

pedagogice, ședințe la ISJ Suceava cu profesorii metodiști, coordonare de practica pedagogica. 

Profesorii de limbi moderne s-au implicat activ în : activitățile de specialitate : consfătuiri 

didactice, ședințe de catedră, cercuri pedagogice, ședințe la ISJ Suceava cu profesorii metodiști,  

inspectii metodice curente si speciale efectuate de prof. metodisti Petronela Munteanu si Bejinaru 

Alexandra, coordonare de practica pedagogica - prof Dascaliuc Anca. 

Asadar, la nivelul catedrei de limbi moderne exista un colectiv didactic bine pregătit, cu 

grade didactice şi experienţă profesională, dornic de afirmare, implicat activ în activităţi variate, 

preocupat   de perfecţionarea continua. Si in acest semestru s-a remarcat un interes crescut in 

promovarea şi încurajarea activităţilor  în  echipă,  in formarea unei culturi organizaţionale care să 

stimuleze comunicarea deschisă, participarea şi inovaţia. 
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CATEDRA ”OM ȘI SOCIETATE” 

 În al doilea semestru al anului școlar 2016-2017 catedra metodică „Om și Societate” a avut 

o activitate laborioasă, centrată pe problemele de conținut ale activității didactice în general și a 

actului didactic în sine în special. S-a acordat o atenție deosebită ansamblului de cunoștințe, 

abilități intelectuale și modelelor atitudinale și comportamentale în scopul formării unor 

personalități armonioase în concordanță cu cerințele actuale și viitoare ale dezvoltării societății. 

Toți profesorii au avut permanent în vedere strategii de instruire, moduri și forme de organizare a 

procesului de învățământ, proiectarea activității de predare-învățare, evaluarea rezultatelor învățării 

dar și relația profesor-elev văzute ca un factor de stimulare a activității didactice. 

 Activitatea și acțiunile desfășurate în cadrul ariei curriculare au răspuns unor obiective 

precum: stabilirea cadrului organizatoric; perfecționarea metodelor de predare-învățare, ridicarea 

nivelului de pregătire al elevilor și evaluarea acestora. S-a ținut cont de identificarea obiectivelor și 

a competențelor, selectarea conținuturilor, analiza resurselor, determinarea activității de învățare, 

stabilirea instrumentelor de evaluare. 

 În luna februarie toate cadrele didactice au predat la timp documentele școlare. De 

asemenea încă din debutul lunii februarie s-au stabilit graficele și strategiile pentru derularea 

pregătirii suplimentare pentru Examenele Naționale. În timpul semestrului notarea s-a realizat 

ritmic iar tezele au fost susținute și evaluate în timp util. 

 Doamna prof. Cardaș Lilieana, cu participarea profesorilor din catedră, a inițiat proiectul 

educațional „9 Mai Ziua Europei Ziua Independenței” ce a constat în prezentarea unui film istoric, 

prezentarea unor personalități marcante în epocă, dar și a unui program artistic adecvat. Doamna 

prof. Cardaș Lilieana a încheiat parteneriate cu Centru Social de Zi Mănăstirea Sucevița, Asociația 

Creștin Filantropică ”Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” și Fundația ”Ciocănești - Bucovina”. A 

participat, prin eleva Bulea Andreea Cristina, la olimpiada națională de Istorie, faza județeană. La 

examenul de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2017, procentul de promovabilitate la clasele a XII-

a C și a XII-a D, la disciplina istorie a fost de 100%, trei elevi obținând nota 10 (zece). 

Doamna prof. Țolca Doinița s-a axat pe folosirea unor strategii didactice care au asigurat 

legătura dintre cunoştinţele teoretice şi cele de natură practică (aplicaţii specifice geografiei în 

perioada corespunzătoare Şcolii Altfel- analiza geografică a unor aspecte ale mediului pe traseul 

Argel- Vatra Moldoviței, Sadova - Masivul Rarău precum și drumeții la platforma meteo Suceava). 

Doamna prof. Țolca Doinița a susținut implicarea elevilor din clasele IX- XI ca voluntari în 
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activităţile derulate la Centrul de primiri în regim de urgență – Suceava și la Azilul de bătrâni – 

Bogdănești prin proiectul educațional ”Nouă ne pasă!”. Doamna profesoră a îdrumat elevii cl. a 

IX a B, C, a XI a E în campania de prevenire a traficului de persoane ”Alege să prețuiești sau să 

strivești!”, desfășurat în perioada decembrie 2016 – iunie 2017 și a coordonat participarea elevilor 

la olimpiada de geografie – fazele locală și județeană: Mendela Alexandru – cl. a X a D, Boghian 

Luminița – cl. a X a C. De asemenea doamna profesoară a coordonat participarea unui echipaj a 

elevilor clasei a IX a B la concursul interșcolar ”Biodiversitatea mediilor forestiere” organizat de 

CT ”Al.I.Cuza” Suceava  în cadrul programului ”Eco-școala”, obținând mențiune. De asemenea a 

îndrumat participarea a trei echipaje de elevi din clasa a IX a B și C la proiectului educaţional - 

concurs „Jocul medieval între comunicare şi acţiune”, organizat de Muzeul Bucovinei Suceava, 

20.05.2017. Doamna profesoră a obținut o promovabilitate de 100% la examenul de Bacalaureat la 

disciplina Geografie (17 elevi înscriși și promovați, media generală 7,52) 

Doamna prof. Coclici Isabela a coordonat elevii claselor din gimnaziu în cadrul proiectului 

educațional „Să protejăm mediul înconjurător” care a constat în prezentări Power Point și proiecte 

individuale. 

 Domnul prof. Lazăr Radu a fost membru în comisiile de realizare și evaluare a subiectelor 

pentru olimpiada științelor socio-umane, faza locală și județeană. A coordonat pregătirea elevilor 

pentru examenele naționale obținând o promovabilitate de 91,5%. 

Domnul prof. Rusu Ciprian a încheiat un parteneriat între instituția noastră și Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Suceava și cu centrul de plasament 

„Mihail și Gavril” din  Solca. De asemenea domnul profesor continuă parteneriatul încheiat în baza 

revistei „Biserica din sufletul copilului” cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Domnul prof. 

Rusu Ciprian a coordonat lotul colegiului nostru pentru olimpiada de Religie, faza locală și 

județeană, obținând rezultate notabile, respectiv Premiul I faza judțeană elevii Pintilei Ana Maria 

– clasa a VII a A, Boghian Luminiţa – clasa a X a C; Premiul al II- lea Stempel Emanuel – clasa a 

VII a A, Hatnean Costin – clasa a X a C, Agapi Paula – clasa a X a c, Scutăreanu Andreea – clasa a 

X a C, Ionesi  Cristina – clasa a X a C; Premiul al III-lea Mandiuc Denisa Alexandra – clasa a X a 

C. La concursul de icoane ”Biserica din sufletul copilului” tema ”Sfântul Voievod Ștefan cel 

Mare” eleva Stoienescu Anubis Claudia, clasa a V- a B a obținut Premiul I. Domnul prof. Rusu 

Ciprian a încheiat un parteneriat între instituția noastră și Parohia Pădureni Siret. Doamna prof. 

Anamaria Rusu a încheiat un parteneriat cu Centrul de plasament Speranța. 
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 Trebuie să remarcăm mobilizarea exemplară de care au dat dovadă membrii Comisiei 

Metodice ”Om și Societate”, disciplinele Istorie, Geografie și Științe Socio-umane ca urmare a 

analizei simulărilor naționale din martie 2017. Astfel, s-au stabilit noi planuri remediale și s-a 

intensificat munca în cadrul orelor de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat. 
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CATEDRA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

Activitatea la nivel de catedră s-a desfășurat conform planului managerial stabilit la 

începutul anului școlar. Profesorii din catedra de matematică și tehnologia informațiilor au 

respectat criteriile de performanță atingând indicatorii corespunzători.  

Obiectivele propuse au fost: creșterea eficienței activității de predare-învățare la disciplinele 

matematică, tehnologia informației și comunicării și prelucrarea computerizată a imaginii și 

înzestrarea elevilor cu valori, competențe și atitudini cuprinse în programele școlare în vigoare; 

dezvoltarea receptivității pentru nou și a aptitudinilor de a le introduce în practică; diferențierea 

activităților cu elevii și adecvarea conținuturilor de învățare la nivelul claselor; perfecționarea 

tehnicii didactice educative; îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu metodele complementare 

de evaluare în scopul creșterii eficienței activităților de învățare și îmbunătățirea interesului și 

motivația învățării; însușirea unor metode de informare și de documentare independente,care oferă 

deschidere spre autoinstruire, spre învățare continuă; pregatirea suplimentară a elevilor pentru 

olimpiade și concursuri; identificarea și acoperirea, pe cat posibil, a lacunelor din cunoștințele 

elevilor la aceste discipline. 

Activitățile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele de mai sus sunt: 

întocmirea la timp a planificărilor calendaristice anuale și semestriale, conform programelor 

școlare în vigoare; parcurgerea integrală a programelor școlare de toți membri comisiei conform 

planificărilor și în corelație cu manualele alternative; administrarea de teste inițiale la toate clasele, 

la toate disciplinele urmate de analiza și interpretarea acestora; fiecare cadru didactic și-a stabilit și 

un plan de măsuri care a inclus printre altele și programe de recuperare pentru elevii rămași în 

urmă la învățătură; realizarea de către toate cadrele didactice din comisie a unor modele de fișe de 

lucru, teste însoțite de bareme de evaluare și notare, lucrări scrise semestriale, organizarea de 

concursuri; realizarea unei monitorizări permanente a progresului elevilor la matematică și 

tehnologia informației și a comunicării prin administrarea periodica a testelor de progres; 

întocmirea, înca de la începutul anului a graficului de pregătire suplimentară a elevilor; cadrele 

didactice din această comisie metodică au fost permament preocupate de asigurarea conținutului 

științific al lecțiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu metodele moderne de 

predare-învățare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul cu fise, flipchart,), 

utilizarea cu preponderență a metodelor din categoria celor activ participative; realizarea 

activităților metodice propuse conform programelor stabilite pentru primul semestru și încheierea 

de procese verbale pentru fiecare ședință a comisiei metodice. 
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În cadrul ședințelor de catedră au fost prezentate referatele:  ”Internetul, societatea 

informațională și societatea cunoașterii”– prof.Ciprian Ionel Hreţcanu, ”Metode de învăţare 

centrate pe elev utilizate în cadrul orelor de matematică” – prof. Isache Ionela Alina, 

“Calculatorul – mijloc de învăţământ pentru orele de educaţie tehnologică”- prof. Posaștiuc 

Doina.  

Domnul profesor Ciprian Ionel Hrețcanu a susţinut o lecţie demonstrativă de aplicații 

practice la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor la clasa a X-a, cu tema 

”Utilizarea funcțiilor logice în Excel”. 

Profesorii din catedră au participat, fără excepție la Cercurile Pedagogice desfășurate în 

semestrul al II-lea. Profesorii de TIC au fost evaluatori la proba de competențe digitale din cadrul 

examenului de bacalaureat, sesiunea iunie 2017, iar domnul profesor Ciprian Ionel Hrețcanu a fost 

responsabil cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video a simulării 

examenului de bacalaureat din februarie 2017, probele scrise, de la Colegiul de Artă ”Ciprian 

Porumbescu” Suceava.  

Doamna profesoara Țibu Dana Cristina:  

 A publicat articolul “Matematica muzicii” în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice şi 

metodice „Incursiune în curriculum” – ediţia a VIII-a, Liceul de Artă “Ştefan Luchian”, 

Botoşani; 

 A coordonat  Concursul  Național de Caligrafie , Ediția I, Secțiunea 13 – 19 ani,  

 A organizat  Cercul  Metodic al Profesorilor de Matematică – liceu, cu tema “Matematica 

în liceele vocaționale” și a susținut referatul “Matematica aplicată în 

muzică”,12.05.2017 

 A participat la Forumul Educațional  Magister  - ediția a V-a cu tema “Școală și familie – 

nevoia de comunicare”, 15.05.2017 

 A fost profesor evaluator in cadrul comisiei din central zonal de evaluare de la Evaluarea 

Națională a elevilor de clasa a VIII-a, disciplina Matematică, 23.06.2017 

 A fost profesor evaluator în cadrul comisiei de bacalaureat din central zonal de evaluare 

CZE 796, disciplina Matematică, 29.07.2017. 

Doamna profesoara Hrab Carmen Daniela:   

 A fost profesor asistent la examenul național de definitivare în învățământ, din 20 aprilie 

2017, desfășurat la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava; 
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 A participat la dezbaterea proiectelor de programe școlare pentru gimnaziu, disciplina 

informatică și TIC, desfășurată la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, 

în data de 07.02.2017;  

 A fost membru în Comisia din centrul zonal de evaluare de la Evaluarea Națională a 

elevilor de clasa a VIII-a, din unitatea de învățământ Școala gimnazială Nr. 3 Suceava; 

 A fost responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video 

în Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare CZE 796, sesiunea iunie-iulie 2017 

de la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava. 

 A fost responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video 

în Comisia din centrul zonal de evaluare de la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a 

VIII-a, din unitatea de învățământ Școala gimnazială Nr. 3 Suceava ; 

 A participat la Programul JOBS – Formarea profesorilor în vederea desfășurării 

activităților de orientare și consiliere în carieră a elevilor, program furnizat de Centrul 

Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. Proiectul a fost finanțat de 

Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Coordonare și cofinanțat de Guvernul României prin 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice. 

 Doamna profesoara Isache Alina a devenit membru în Registrul național al experților în 

management educațional, a încheiat un parteneriat Școală- Biserică cu titlul “ Credința din sufletul 

copilului”, a participat la cursurile de perfecționare ”Educație Interculturală pentru o școală 

mai bună” și ”Legislație și deontologie în educație”. 

Profesorii de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, Hrețcanu Ciprian Ionel și Hrab 

Carmen Daniela au fost asistenţi şi/sau evaluatori la etapele judeţene ale Olimpiadei de 

Informatică şi Olimpiadei de Tehnologia Informației. 
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 CATEDRA  ȘTIINȚE-EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

În semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017, catedra metodică Științe și Educație fizică 

și Sport și-a desfășurat activitatea în conformitate cu Planul managerial anual, întocmit la începutul 

anului, urmărind în permanență realizarea obiectivelor propuse: lecțiile au fost parcurse conform 

programei școlare și planificărilor calendaristice. Toți membri comisiei au utilizat strategii 

didactice interactive, centrate pe elev, punând accent pe caracterul practic al lecției; elevii au fost 

tratați diferențiat conform particularităților de vârstă și individuale, prin implicarea lor în activități 

de învățare cu grad de dificultate diferit; s-a urmărit utilizarea eficientă a mijloacelor didactice 

existente și a instrumentelor I.T; s-a urmărit creșterea interesului elevilor pentru disciplinele din 

această comisie prin implicarea lor în diferite proiecte, parteneriate și concursuri școlare; progresul 

elevilor a fost monitorizat permanent prin aplicarea periodică a testelor de evaluare curentă și la 

sfârșitul semestrului s-a aplicat testarea  sumativă; toți membrii comisiei au participat la ședințele 

Comisiei metodice și la Cercurile pedagogice.  

Doamna profesor de biologie, Ventoniuc Nicoleta, a desfășurat următoarele activități: Profesor 

îndrumător al elevei Creangă Ana din clasa a VII- a A la Olimpiada de biologie, etapa județeană, 

unde a obținut Mențiune; Coordonator al proiectului „Apa, esența vieții!” - 21 martie 2017, în 

parteneriat cu Sistemul de gospodărire a apelor Suceava; au participat elevii din clasa a 8 a B, de la 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava; Coordonator al proiectului „O zi în orașul 

culturii, Iași” - 29 martie 2017, împreună cu doamna profesoară de fizică Ignătescu Cristina și 

colegi din celelalte comisii metodice; Profesor evaluator la disciplina biologie, la Evaluarea 

Națională - clasa a VI- a, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, mai 2017.   

În cadrul Catedrei Științe și Educație fizică și Sport, prof. Ventonic Nicoleta a prezentat 

împreună cu doamna profesoară de fizică, Ignătescu Cristina, referatul cu tema  „Etică și 

deontologie în evaluare”, iunie 2017; Profesor participant cu lucrarea „Produse vegetale  de  

interes  terapeutic,  aparţinând  familiei Asteraceae”  la Simpozionul „Mai multe specii, un singur 

mediu, un singur viitor” , din cadrul proiectului „V. V. V. (Viață, verde, viitor) pentru Pământ 9 

ne pasă!”, organizat de Colegiul Tehnic „Transilvania”,  Baia Mare, 07. 06. 2017.  

Doamna profesor de chimie, Dumitru Viorica a desfășurat  activitățile privind  organizarea 

vizitei  didactice la Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte 

,,George Enescu” Iași – martie 2017. A organizat activitățile ,,Reciclarea în școala mea”, ,,Nouă 

ne pasă, ,,Substanțe chimice din gospodăria mea’’. A participat cu lucrări științifice la 

Simpozionul  Internațional ,, Sănătatea înainte de toate”, cu lucrarea , ,,Alcalinitatea sau 

aciditatea ca stil de viață”, la Concursul Național de Educație Ecologică ,,Lumea pe care ne-o 

dorim”, secțiunea profesori , cu lucrarea ,,Pădurea și importanța ei”, la Concursul regional de 

educație pentru sănătate ,,Stil de viață sănătos” secțiunea profesori cu lucrarea ,, Radicalii liberi și 

implicarea lor în organismul uman”, la Simpozionul Național ,,Mediul – prezent și perspective 

pentru un viitor ecologic” , cu lucrarea științifică  ,, Hidrogenul, alternativă energetică”. 

Premiile obținute la concursurile școlare: 

 

CONCURSUL NAȚIONAL DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE - CHIMIE PENTRU LICEE: 
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 a. Etapa județeană: 

 Premiul I:  Rusu Sadovei Ioana, Mazepiuc Claudiu, clasa a X a E        

 Premiul II :  Cristureanu Cosima, Șoucaliuc Mihaela clasa a X-a E 

 b. Etapa națională: 

 Mențiune:  Rusu Sadovei Ioana, Șoucaliuc Mihaela clasa a X-a E 

CONCURSUL REGIONAL ANTIDROG IUBESTE-TI VIATA  2017 - organizat de Palatul 

copiilor Vaslui 

 Premiul I: Bologa Diana, clasa a VIII-a, sectiunea desen 

 Musteață Mihaela, clasa a IX-a, secțiunea afiș 

 Scutăreanu Andreea Cristina, clasa a X-a, secțiunea desen 

 Zhang  Sabrina, clasa a X-a, secțiunea desen 

Domnul profesor de educație fizică și sport, Andronic Sebastian, s-a implicat în următoarele 

activități: În luna februarie a participat la Sesiunea interjudețeană de Comunicări științifice „Scoala 

Mileniului III”, organizată de Casa Corpului Didactic ,,George Tofan’’ Suceava, cu lucrarea 

,,Creșterea forței musculare cu ajutorul aparatelor”, februarie 2017.  A pregatit elevii claselor a 

III- a și  a IV-  a pentru competiții de șah și fotbal.  

Doamna profesor de educație fizică și sport, Petrovici Corina s-a implicat în următoarele 

activități:  a prezentat referatul cu tema: „Controlul și asistența medicală în practicarea 

exercițiilor fizice în forme organizate”. A participat la următoarele competiții: baschet-băieti-

liceu, fotbal-băieti-liceu, tenis de masa- băieti și fete, atletism-probe individuale. La concursul 

județean Tetratlon, elevul Cîrstean Cristian, din clasa a XII-a E a obținut locul al III lea, la proba 

de 800 m.  

 Doamna profesor de educație fizică și sport, Sasu Carmen, a pregătit si coordonat echipele de 

baschet ale școlii (gimnaziu-liceu) baieti, participând la competițiile  fazei  județene. A obținut 

următoarele premii: Locul I – Nistiriuc Daniel – săritura în lungime – 200 m, Locul al II lea – 

Patras Romario –proba de 800 m. Locul al III-lea -  Pascal Eduard  - tenis de masă- băieți. A 

coordonat practica pedagogică a studenților Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul 

Universității ,,Stefan cel Mare” Suceava. A prezentat la ședința comisiei metodice referatul  cu 

tema: „ Specificul predării săriturilor la aparate, în gimnaziu”. 
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CATEDRA DE STUDII TEORETICE ȘI MUZICĂ VOCALĂ 

 

În semestrul al II- lea al anului şcolar 2016-2017, în cadrul catedrei de Studii teoretice şi 

muzică vocală, materia a fost parcursă pe baza planificărilor întocmite în conformitate cu 

programele şcolare în vigoare. La examenele de la sfârşitul anului şcolar, la disciplina Teorie şi 

solfegii, elevii de la secţia teoretică, clasele IX-XI au promovat în proporţie de 100%, notele fiind 

cuprinse între 6 şi 10.Nota maximă a fost obţinută de elevul Rotaru Ştefan din clasa a IX- a. La 

limita promovării , cu nota 6, au fost următorii elevi: Flutur Ionuţ, Popovici Ştefan, Vasilovici 

Petru,clasa a IX- a, Ichim Sabrina şi Preskure Nadia,clasa a X- a. La disciplinele Canto clasic şi 

Canto popular, rezultatele de la examenele finale au fost foarte bune, înregistrându-se note de 9 şi 

10. 

La verificările de la finele anului şcolar, la disciplina Teorie şi solfegii,elevii de la secţia 

instrumentală au obţinut rezultate bune şi foarte bune, exceptând elevii: Andrieş Bogdan, Nichitoi 

Maria, Robciuc Gabriel, Tuliuliuc Serafima, Ţiplic Daniel, clasa a IX-a şi Boca Valentin, clasa a 

X-a, care au luat note sub 6, nefiind în pericol de îndrumare. 

La disciplina Iniţiere vocală nu s-au înregistrat note mai mici de 6, la verificarea de la 

sfârşitul semestrului al II-lea. Elevii de la canto clasic, la disciplina Muzică de cameră, au obţinut 

note foarte bune. 

Comisiile de la examenele finale, secţia teoretică, disciplina Teorie şi solfegii, au fost 

constituite din: preşedinte-director adjunct, prof. Onesciuc Johannes, vicepreşedinte-şef de catedră, 

prof. Griga Florin şi membrii: clasa  a IX-a -prof.Bolnavu Vasile, prof. Buraciuc Iulia şi prof. 

Pamparău Iosif; clasa a X-a-prof. Chişcă Doina, prof. Bolnavu Vasile şi prof. Pamparău Iosif; clasa 

a XI-a-prof. Chişcă Doina, prof. Buraciuc Iulia şi prof.Pamparău Iosif. 

La disciplinele Canto clasic şi Canto popular, comisiile examenelor finale au fost 

constituite din:preşedinte-director adjunct, prof. Onesciuc Iohannes, vicepreşedinte-şef de catedră, 

prof. Griga Florin şi membrii: prof. Corjan Viorica, prof. Mititiuc Cezar, prof. Griga Anca, prof. 

Ciubotaru Ionuţ şi prof. Corjan Igor. În luna februarie catedra de Studii teoretice a fost implicată in 

proiectul intitulat ,,Alege muzica!’’şi masterclass-ul de Teoria muzicii-Solfegiu-Dicteu, susţinut 

de Conf.univ.dr.  Luminiţa Duţică, în colaborare cu prof.univ. dr. Gheorghe Duţică, lector univ.dr. 

Diana Andron şi lector univ. Ciprian Chiţu. Totodată, în cadrul acestei intâlniri a fost prezentată 

oferta educaţională pentru atragerea elevilor de liceu către Universitatea ,,George Enescu’’ din Iaşi. 

Întreaga catedră s-a implicat activ în organizarea examenului pentru certificarea Competenţelor 

Profesionale, care a avut loc in luna mai, atât ca profesori îndrumători cât şi ca membri în comisii. 

Majoritatea absolvenţilor au fost admişi la Universităţile de Arte din ţară, obţinând rezultate 

remarcabile. În semestrul al II-lea, in cadrul catedrei de Studii teoretice şi muzică vocală, s-au 

obţinut următoarele rezultate:  

 Premiul I - Corul mixt al Colegiului de Artă "C. Porumbescu", dirijor prof. Iulia Buraciuc 

la Olimpiada  Naţională Corală, etapa judeţeană (martie 2017); 

 Premiul I - Corul mixt al Colegiului de Artă "Ciprian Porumbescu" la Olimpiada Naţională 

Corală, etapa zonală, Botoşani (martie 2017); 
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 Premiul Special - elevul Aghiniţăi Iulian  la Olimpiada Naţională Corală, etapa zonală, 

Botoşani (martie 2017); 

 Premiul Special - eleva Hîrtie Emanuela  la Olimpiada Naţională Corală, etapa zonală, 

Botoşani (martie 2017). 

 Tot în luna martie, la concursul de Teoria Muzicii ,,Constantin Constantinescu’’ Iaşi,  elevii 

îndrumaţi de domnul prof. Florin Griga au obţinut următoarele premii: 

 Premiul III- Constandache Ştefan,cl. a VI-a 

 Menţiune-Bunduc Oana,cl. a X-a-        

    

La concursul de Teoria Muzicii ,,George Holca’’ Botoşani, care a avut loc in perioada 6-8 

aprilie,au obţinut premii următorii elevi, indrumaţi de d-na prof. Iulia Buraciuc: 

 Premiul I - eleva Griga Ana-Maria, clasa I; 

 Premiul I - eleva Tanase Abigail, clasa I; 

 Premiul I- elevul Tanase Riccaardo, clasa a IV-a; 

 Premiul II - elevul Bidu Alvin, clasa a IV-a; 

 Premiul II - elevul Cîrstean Luca, clasa a IV-a.  

        La acelaşi concurs, elevii indrumaţi de domnul prof. Florin Griga au obţinut următoarele 

premii:                  

 Premiul III- Cernovschi Valentina, clasa a III-a; 

 Premiul III- Corjan Felicia, clasa a III-a ; 

 Premiul III- Olteanu Andra, clasa a III-a ; 

 Premiul III- Bidu Ioana, clasa a III-a; 

 Premiul III- Cozmei Briana, clasa a IX-a  

 Premiul II- Constandache Ştefan, clasa a VI-a 

 Premiul II- Grămesc Paula, clasa a VI-a 

 Premiul II - Jitaru Lavinia, clasa a VI-a 

 Premiul I- Bunduc Oana, clasa a X-a ;  

 Premiul I- Mihalcea Petru, clasa a XI-a. 

 

          De asemenea, Premiul I a fost obţinut de eleva Harasemiuc Daria, clasa a III-a, îndrumată 

de  prof. Iosif Pamparău. 

 La concursul naţional de canto clasic ,,Achim Stoia’’ Iaşi,  elevul Glăvan Sergiu, îndrumat 

de  prof. Viorica Corjan, a obţinut Menţiune. 

 În luna aprilie,  domnii prof. Cezar Mititiuc şi Viorica Corjan, au participat împreună cu 

orchestra ,,Camerata’’ a Colegiului deArtă ,,Ciprian Porumbescu’’, in cadrul unui concert 

simfonic de caritate ,,Şansă la viaţă’’, in calitate de prim solişti. Tot in calitate de solist, doamna 

prof. Viorica Corjan a participat la un concert pop-opera, desfăşurat în cadrul zilelor Universităţii 

,,Ştefan cel Mare’’, alături de trupa ,,Distinto’’, urmând ca în luna mai să participe la master-class-

ul susţinut de mezzo-soprana Paula Ciochină, împeună cu elevii: Glăvan Sergiu, Hîrtie Ema, Oniga 

Emanuel, Ilincăi Nicolae şi Luchian Alina. 

 În cadrul ofertei educaţionale, desfăşurată la Iulius Mall, elevele Nichitoi Maria şi Tuliuliuc 

Serafima, îndrumate de prof. Anca Griga, au  reprezentat cu succes catedra de Muzică tradiţională-

canto popular. Domnul prof. Cezar Mititiuc a participat în calitate de solist la cursurile de 
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măiestrie vocală, susţinute de celebra soprană  Leontina Văduva şi mezzo-soprana Viorica Cortez, 

ambele avănd loc in luna august,ca parte integrantă din Fesivalul Internaţional ,,George Enescu’’. 

  În sem. al II-lea al anului şcolar 2016-2017, d-na prof. Iulia Buraciuc s-a remarcat printr-o 

bogată activitate in cadrul catedrei: derularea de activităţi şcolare şi extraşcolare: diferite activităţi 

la Biroul Francez - Casa Prieteniei, ”Mărţişorul - între tradiţie şi artă” (ediţia a III-a), în 

săptămâna „Şcoala Altfel” - Tradiţie în modernitate, activitate aflată deja la a V-a ediţie sau 

Concursul de Interpretare şi Creaţie HeArt; participarea  activă, împreună cu elevii, la acţiunile 

de voluntariat derulate în şcoală şi comunitate (diverse acţiuni de voluntariat desfăşurate în cadrul 

Asociaţiei MultiCare - Suceava; participare la spectacolul caritabil ”Alege să fii mângâiere”, 

organizat în beneficiul Căminului pentru persoane vârstnice Solca; participarea la concertul 

caritabil Şansa la viaţă. A iniţiat şi realizat o serie de parteneriate între Colegiul de Artă „C. 

Porumbescu” Suceava şi alte instituţii din oraş sau din alte localităţi Universitatea „Ştefan cel 

Mare” Suceava; Casa de Cultură a Studenţilor Suceava; Şcoala gimnazială „Ioan Băncescu” 

Adâncata – Suceava. Doamna prof. Buraciuc Iulia este propunătoarea a două  programe pentru 

CDŞ, acestea fiind alese de copii şi aprobate pentru anul următor. A participat ca membru al 

juriului la Festivalul - Concurs Interjudeţean de Folclor „Sărbătoarea de sub brazi” Adâncata, 

Suceava. A organizat  cu elevii  Atelierele de lucru  iniţiate de Universitatea Naţională de Arte "G: 

Enescu" Iaşi. A participat ca voluntar în luna iulie 2017 în cadrul taberei de creaţie Micii iconari, 

activitate desfăşurată la Parohia Adâncata, preot. Mitu Pascal. 

 Premiul I - eleva Arotăriţei Aura - la Concursul de Interpretare şi Creaţie HeArt (mai 

2017); 

 Premiul I - Trupa Just Us - la Concursul de Interpretare şi Creaţie HeArt (mai 2017); 

 Premiul III - Grupul Juniorii de la Colegiul de Artă "C. Porumbescu" Suceava - la 

Concursul "Fancy Fiesta a la Francaise", descfăşurat la  Univ. Stefan cel Mare” (iunie 

2017); 

 Premiul II - Corul de copii al claselor gimnaziale - la Concursul "Fancy Fiesta a la 

Francaise", descfăşurat la  USV (iunie 2017); 

 Premiul I - Corul mixt - la Concursul "Fancy Fiesta a la Francaise", descfăşurat la  USV 

(iunie 2017); 

 Premiul I - Ţaran Amina - la Festivalul Concurs Interjudeţean de Folclor "Sărbătoarea de 

sub brazi" Adâncata, Suceava (iunie 2017); 

 Premiul I - Schipor Maria - la Festivalul Concurs Interjudeţean de Folclor "Sărbătoarea de 

sub brazi" Adâncata, Suceava (iunie 2017); 

 Un premiu - Constandache Emilia în cadrul concursului "Ascultă 5 minute de muzică 

clasică", organizat de Radio România Muzical. 

 

Catedra de Studii teoretice şi muzică vocală s-a implicat activ în activităţile organizate la nivel 

de şcoală, în săptămâna ,,Şcoala Altfel’’, în pregătirea elevilor de clasa a VIII-a pentru admiterea la 

liceu, la buna desfăşurare a Concursului ,,Lira de Aur’’, 2017. 
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CATEDRA DE PIAN 

 

În  semestrul II al anului şcolar 2016-2017,  în cadrul catedrei de pian, procesul de 

învăţământ s-a desfăşurat ţinând cont de respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a 

documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile elevilor. 

 Profesorii catedrei de pian ,în sem.II au acordat o atenţie deosebită însuşirii repertoriului, cu 

rigoare şi profesionalism, au realizat sarcinile de serviciu privind activitatea didactică, 

perfecţionarea metodică şi de specialitate, motivarea şi  îndrumarea elevilor la studiul individual 

conştient, progresiv şi ritmic dar şi coordonarea  elevilor la diverse concursuri, cât şi colaborarea 

cu părinţii. 

 Conform graficului au susţinut lecţii deschise profesorii : Laura Hreniuc, Ovidiu Gagiu, 

Nicoleta Florea, Ionuţ Micliuc iar referatele au fost întocmite de către profesorii: Laura Pintileasa, 

Alin Mihai, Anca Călin şi Antoanela Târnovan. 

            Privind din punct de vedere al perfecţionării d-nul prof. Călin Daniel a obţinut pe 16 

februarie 2017, gradul didactic I, iar d-nul prof. Gagiu Ciprian a obţinut gradul didactic II în 

sesiunea august 2017. 

             În luna martie d-na prof. Hreniuc Laura a participat cu elevii Burcea Sebastian clasa a XII- 

a şi Maliş Nicolae clasa a VII-a, la cursul de măiestrie interpretativă susţinut de Horia Maxim la 

Botoşani, curs la care a participat şi prof. Antoanela Târnovan. Pe  data de 10 mai 2017 profesorii 

din catedra de pian au participat la  Masterclass de pian susţinut de Conf. Univ. Dr. Ionela Butu 

care s-a desfăşurat in sala Auditorium a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava;  iar pe 

30 mai au participat la Masterclass-ul de pian  susţinut de Lector. Univ. Dr. – Oana Stănescu de la 

Universitatea de Arte din Iasi care s-a desfasurat tot în sala Auditorium a Colegiului de Arta  

“Ciprian Porumbescu ” Suceava. 

              Pe data de 24 martie 2017 profesorii Iftimiu Adriana şi Gagiu Ciprian au participat la 

Cercul Pedagogic al profesorilor de muzică cu tema „Strategii de proiectare şi desfăşurare a 

lecţiilor de educaţie muzicală la nivel gimnazial – Calităţile sunetului”; 

           Activitatea profesorilor din cadrul catedrei de pian în sem. II al anului şcolar 2016-2017 a 

avut următoarele rezultate:  

 Concursul " Cel mai bun interpret" ediţia a XVIII-a Suceava; 

 Trofeul „Cel mai bun interpret”: Bobu Oliviu  clasa a VIII-a,  prof. Onesciuc Johannes 

 Premiul I:  Tanase Riccardo cl. a IV-a prof. Andriescu Elena; 
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 Premiul II :  Ioana Iftime  clasa a III-a ,prof. Onesciuc Johannes, Volosin Andrei  cl. a IV-

a prof. Laura Pintileasa, Duciuc Giulia , prof. Asimionesei Monica, Hritcu Maia, prof. 

Gagiu Riciard, Olteanu Andra clasa a IIIa, prof. Antoanela Târnovan 

 Concursul „Carl Czerny” Botoşani;  

             Premiul I:  Ioana Iftime  clasa a III-a, prof. Onesciuc Johannes, Dragomirescu Alexandru 

clasa a II-a, prof. Onesciuc  Johannes, Iftime Alessandra , prof. Asimionesei Monica 

 Festivalul "J.S. Bach" ediţia a XXXII-a, Cluj  

Diploma de excelenţă - Volosin Andrei cl.a IV-a, prof. Pintileasa Laura, Hriţcu Maia, 

prof. Gagiu Riciard; Olteanu Andra clasa a III-a, prof. Antoanela Târnovan; 

             Diploma  de merit - Jitaru Lavinia clasa a VI-a, prof. Antoanela Târnovan; 

 Concursul „Sigismund Toduţă” – Bistriţa; 

              Premiul II : Dragomirescu Alexandru clasa a II-a, prof. Onesciuc Johannes, Tanase 

Abigail,  prof. Andriescu Elena, Tanase Riccardo cl. a IV-a  , prof. Andriescu Elena; 

              Menţiune:  Griga Ana clasa I, prof. Onesciuc Johannes, Ioana Iftime, clasa a III-a, prof. 

Onesciuc Johannes; 

 Concursul „Lira de Aur” – Suceava;  

              Premiul I : Bobu Oliviu – clasa a VIII-a, prof. Onesciuc Johannes ; 

              Menţiune : Hriţcu Maia, prof. Gagiu Riciard 

 Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, cl. III-VIII, faza zonală Iaşi; 

              Premiul I : Bobu Oliviu – clasa a VIII-a, prof. Onesciuc Johannes ; 

              Premiul III : Tanase Riccardo cl. a IV-a  , prof. Andriescu Elena 

 Concursul „Margareta Steriade” – Buzău;  

              Premiul I : Bobu Oliviu – clasa a VIII-a, prof. Onesciuc Johannes  

 Concursul național de interpretare pianistică„Piano Artis” ediţia a VII-a , Iași; 

              Premiul I : Hulupțuc Cosmin, prof. Asimionesei Monica; 

              Premiul II :  Olteanu Andra clasa a IIIa, prof. Antoanela Târnovan; 

              Menţiune : Sava Iasmina Maria clasa a II-a, prof. Antoanela Târnovan 

 Concursul național „Carl Czerny” de la Piatra-Neamț; 

              Premiul I:  Hulupțuc Cosmin, prof. Asimionesei Monica; 

 Concursul internațional „Frederic Chopin” de la Bacău; 

             Premiul II : Hulupțuc Cosmin, prof. Asimionesei Monica; 

 Concursul interjudețean de interpretare „ Noelia Prisecaru”  Focșani; 

              Premiul I : Olteanu Andra clasa a III-a, prof. Antoanela Târnovan; 

              Premiul II : Duciuc Giulia, prof. Asimionesei Monica; 
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 Concursul PRO PIANO- Prietenii muzicii Sibiu; 

Diploma de merit: Bidu Alvin clasa a IV- a, prof. Gagiu Ciprian; Cristinaru Denisa  

clasa a V- a, prof. Gagiu Ciprian 

 Concursul "Tinere talente" Suceava; 

Premiul Special Fly Music cu duetul Duciuc Samuil şi Pamparau Octavian, clasa a 

IX-a, prof. Iftimiu Adriana; 

Premiul Special Around : Emi Oniga, clasa a X-a, prof. Călin Daniel; 

Premiul I : Oniga Emi, clasa a X-a, prof. Călin Daniel; 

Premiul I : duetul Erhan Alexandru şi Marian Forminte; clasa a VIII-a prof. Iftimiu 

Adriana; 

Premiul I : pian 8 mâini cu Tatar Andrei, Grosu Teodora, Bonteanu  Magdiel şi 

Flămânzeanu Cristina, prof. Iftimiu Adriana; 

Premiul I : Duciuc Samuil clasa a IX-a, prof. Iftimiu Adriana; 

Premiul I : Erhan Alexandru clasa a VIII-a, prof. Iftimiu Adriana; 

Premiul I : Rotaru Ştefan – clasa a IX-a, prof. Onesciuc Johannes ; 

Premiul I : Cîrstean Iulia clasa I, prof. Antoanela Târnovan; 

Premiul I :  Cărăbuș Sebastian clasa I, prof. Antoanela Târnovan; 

Premiul I : Camaruta Darius din clasa a II a, prof. Pintileasa Laura; 

Premiul I : Onesemniuc Ioan din clasa a V-a, prof. Pintileasa Laura; 

Premiul I:  Apavaloie Sara, prof. Călin Anca; 

Premiul I : Petru Lucau, prof. Călin Anca; 

Premiul II : duet Apavaloaie Sara si Bergheaua Lorena; prof. Călin Anca; 

Premiul II : Bontean Magdiel clasa a IX-a, prof. Iftimiu Adriana; 

Premiul II : Grosu Denisa clasa a XII-a , prof. Iftimiu Adriana; 

Premiul II : Anton Ștefania, prof. Gagiu Ovidiu;  

Premiul II : Bergheaua Lorena, prof. Călin Anca; 

Premiul II : Bordeianu Alex, prof. Călin Anca; 

Premiul II : Dragoi Claudia, prof. Călin Anca; 

Premiul II : Aronet Darius, prof. Călin Anca; 

Premiul III:Pădureț Alexandru, clasa aVII-a, prof.Pamparău Iosif 

Premiul III : Stamateanu Giulio, prof. Călin Anca; 

Menţiune : Schipor Maria , prof. Florea Nicoleta; 

 Concursul de interpretare si creaţie HeArt, Suceava; 

Premiul I :  Emi Oniga , prof. Călin Daniel; 

Premiul I : Erhan Alexandru clasa a VIII-a, prof. Iftimiu Adriana; 

  

       Componenţa juriului la Concursului  "Tinere talente"  care a avut loc în perioada 31 martie –1 

aprilie 2017:  preşedintele juriului, prof. Onesciuc Johannes,  vicepreşedinte, prof. Iftimiu Adriana.  

Membri : prof. Pintileasa Laura, prof. Hreniuc Laura şi prof.  Târnovan Antoanela. 
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     Cu rezultate deosebite au fost admişi pentru clasa a IX-a pian elevii : Şagău Ines Amelia de la 

Şc. Gimnazială ”Ion Creangă”, pregătită de doamna prof. Andriescu Elena şi  elevul Bobu Oliviu , 

prof. Onesciuc Johannes. Doamna prof. Laura Hreniuc a îndrumat şi coordonat lucrările de atestat 

ale elevilor Burcea Sebastian şi Căldăraru Diana care în prezent sunt studenţi la Conservatorul 

Maastricht şi Universitatea de Arte ”George Enescu” Iaşi. 

          În perioada  21, 22 martie 2017  profesorii Onesciuc Johannes şi Iftimiu Adriana au făcut 

parte din grupul de lucru pentru  Muzică instrumentală-pian, activitate ce s-a desfăşurat la Liceul 

de Arte „Dinu Lipatti” Bucureşti, în vederea elaborării programelor şcolare specifice 

învăţământului de specialitate, clasele de gimnaziu; 

          Activităţi din săptămâna "Şcoala Altfel" , unde au fost implicaţi profesori din catedra de 

pian: Prof. Iftimiu Adriana a coordonat trei proiecte : unul în parteneriat cu Biserica "Sf. Dumitru" 

"Şcoala şi Biserica, inima comunităţii şi liant al parteneriatului educaţional"; unul cu 

Universitatea "Ştefan cel mare"- Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică 

împreună cu Clubul de studii Asiatice România-China : „ Din tainele Culturii chineze” şi ultimul 

proiect cu tema „ De la aliment la artă”; activitate la care a participat şi prof. Florea Nicoleta. 

Profesorii Călin Anca şi Călin Daniel au coordonat doua proiecte :  "Petrica si lupul " şi  

"Alfabetul notelor muzicale ".  

          Toţi profesorii din catedra de pian s-au  implicat activ în organizarea Concursului ”Lira de 

Aur”. Printre activităţile realizate mai putem aminti și participarea doamnei profesoare 

Asimionesei Monica  la „Noaptea muzeelor” 2017 cu elevii Iftime Alessandra, Iasinovschi Ioana 

și Duciuc Giulia; d-na profesoară Laura Pintileasa  a organizat pe 7 aprilie un moment muzical la 

Biblioteca Bucovinei "I.G.Sbiera" in cadrul manifestarii comemorative " La un sfert de veac de 

la plecare”: Evocare Octavia Lupu-Morariu";  doamna Târnovan Antoanela a organizat și 

participat la  Recitalul de pian, în colaborare cu prof. Ursu-Andronic Alina pe 25 mai 2017 la 

Colegiul de Artă “ Ciprian Porumbescu” Suceava; doamna profesoară Hreniuc Laura  a realizat 

producţie artistică în data de 14.06.2017 şi activităţi de voluntariat în cadrul Festivalului judeţean 

Artis, ediția a IV-a şi premii la acelaşi festival; domnul profesor Gagiu Riciard a  susținut un recital 

de 60 de minute in 3 iunie 2017 in cadrul unei colaborări cu Primăria Suceava; domnul profesor 

Gagiu Ovidiu face parte din orchestra ”Camerata”. 

          Activitatea  didactică  se desfăşoară cu interes şi consecvenţă, pentru a obţine cele mai bune 

rezultate. Toţi profesorii de pian principal şi pian secundar au făcut parte din comisia de examen 

prof. Ciubotaru Ionuţ a făcut parte din comisia de examen pentru acordeon Majoritatea elevilor 

catedrei s-au prezentat la examene foarte bine, unii elevii au avut o prestaţie deosebită , cu un nivel 
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foarte bun, competenţă ce depinde de interesul, talentul, perseverenţa, seriozitatea elevului, de 

voinţa şi motivaţia sa, durata, ritmicitatea studiului individual efectuat pe termen lung. 

Corepetitorii au contribuit la catedrele de corzi, suflători şi studii teoretice pentru rezultate 

deosebite la concursuri şi ieşiri in public. Domnul prof. Ciubotaru Ionuţ a participat în calitate de 

corepetitor la Olimpiada de Muzică, clasele III-VIII, faza zonală Iaşi, la Olimpiada de Muzică, 

clasele IX-XII, faza naţională, Timişoara, la concursul “Cel mai bun interpret”, Suceava, la 

concursul “Lira de Aur” Suceava dar şi la examenul de admitere pentru  clasa a IX-a in cadrul 

Colegiului de Arta ”Ciprian Porumbescu” Suceava.  Domnul prof. Pamparău Iosif  pe 9 iunie a 

participat ca profesor corepetitor cu formațiile corale al Colegiului de Artă la Concursul de 

Interpretare de cântece “Fancy fiesta a la française” la Universitatea Stefan cel Mare Suceava. 

În cadrul proiectului ”Mereu împreună- Părinții mei sunt cei mai buni”, din cadrul 

evenimentului ”Luna August-Luna Diasporei”  au participat mai mulţi prof. din catedra de pian : 

Târnovan Antoanela, Gagiu Ciprian, Ciubotaru Ionuţ şi Călin Anca cu elevele: Sara Apăvaloaie și 

Lorena Bergheua în cadrul concertului susținut de elevii de la Colegiul de Artă C.Porumbescu 

Suceava. 

Tematica şedinţelor Comisiei metodice au fost organizate şi respectate conform graficului.  

Implicarea catedrei de pian în activităţile şcolii a condus la rezultate foarte bune care impun pe mai 

departe un nivel ridicat al performanţelor aşteptate, vizând întărirea relației școală, părinți, 

comunitate.  
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CATEDRA INSTRUMENTELOR CU COARDE 

 

   În semestrul al doilea din anul școlar 2016 – 2017, catedra de coarde și-a desfășurat 

activitatea pe două planuri, primul urmărind activitatea desfășurată la clasă cu elevii, pregătirea lor, 

dezvoltarea tehnicii instrumentale, examenele de sfârșit de an, aparițiile în public și pregătirea 

pentru concursuri și olimpiade iar al doilea vizând activitatea de perfecționare metodică. Această 

latură s-a desfășurat conform tematicii stabilite la începutul anului școlar. Profesorii Ungureanu 

Florin, Smochină Constantin, Papuc Lavinia, Marius Aluncăriței, Zugrav Ilie, Cristina Ungureanu 

și Svetlana Gheorghe au susținut lecții deschise și au prezentat referate. Aceste activități au fost 

urmate de schimburi de opinii constructive legate de subiectul propus dezbaterii. Prof. Cristina 

Ungureanu a participat la Simpozionul Internațional „Provocări și soluții pentru un mentor 

eficient” de la Bârlad, 12-13 mai 2017, în calitate de autor al lucrării „Profesori buni, profesori 

remarcabili”, lucrare publicată cu ISBN. Profesorii Svetlana Gheorghe, Doina Chișcă și Zugrav Ilie 

au coordonat realizarea lucrărilor de Competență Profesională pentru elevii lor de clasa a XII-a. Pe 

data de 15 mai 2017 s-a desfășurat la Colegiul de Arta Suceava activitatea „Atelier de interpretare 

Muzicală în colaborare cu Universitatea de Arte „G. Enescu” Iași, proiect coordonat la catedra de 

corzi de prof. Universitar Dr. Elena Ovănescu și din partea Colegiului de Artă Suceava de prof. 

Cristina Ungureanu. La acest atelier de măiestrie au participat profesorii Doina Chișcă, Gheorghe 

Svetlana, Ungureanu Cristina, și elevi de la clasele lor. 

Următorii profesori din cadrul catedrei de coarde au făcut parte din comisiile de evaluare la 

examenul de competență, admitere în liceu, testarea pentru admiterea în clasa I și examen de sfârșit 

de an școlar: prof. Gheorghe Svetlana, Cristina Ungureanu, Constandache Ciprian, Florin 

Ungureanu, Chișcă Doina, Daniel Dragomirescu, Zugrav Ilie și Aluncăriței Marius. Prof. Cristina 

Ungureanu și Doina Chișcă au fost secretari ai comisiilor de vioară și corzi corzi grave la 

Concursul Național de Interpretare „Lira de Aur”. Activitatea la clasă s-a desfășurat conform 

planificărilor semestriale în concordanță cu programa de specialitate și cu cerințele metodologice, 

dar ținând cont de nivelul de pregătire al elevilor, anul de studiu și particularitățile individuale. 

Se poate afirma că majoritatea colegilor au depus o muncă susținută la clasă chiar și cu 

elevii mai puțin dotați, pentru a realiza un program minimal. Colaborarea cu părinții a fost în 

general bună. În urma examenelor de sfârșit de an școlar am constatat următoarele: La clasele mici, 

materialul parcurs în timpul anului și cel prezentat la examen a fost la nivelul programei medii și 

maximale cu câteva excepții care s-au situat la nivelul programei minimale conform anului de 

studiu și posibilității elevilor. La clasele de gimnaziu și liceu s-a parcurs de asemenea un material 

la nivelul programei medii și maximale ca dificultate, adaptat posibilităților elevilor. La admiterea 

în liceu la catedra de corzi au promovat la secția instrumentală 5 elevi. La vioară: Erhan Alexandru 

de la clasa prof. Cristina Ungureanu și Cozmei Miriam de la clasa prof. Svetlana Gheorghe, la 

contrabas: Jîjîie Andrei de la clasa prof. Florin Ungureanu, la chitară elevii Raicu-Andreica 

Alexandru de la clasa prof. Dragomirescu Daniel și Candreanu Elisabeta de la clasa prof. 

Aluncăriței Marius 

 La Concursul „Cel mai bun interpret” de la Suceava următorii profesori din catedra de 

coarde au obținut premii cu elevii lor:  
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 Prof. Daniel Dragomirescu – Premiul „Cătălina Hapurne” cu elevul Raicu-Andreica 

Alexandru din clasa a VIII-a și trei premii I cu elevii Constandache Ștefan din clasa  a VI-a, 

Creangă Ana din clasa  a VII-a și Raicu-Andreica Alexandru din clasa  a VIII-a 

 Prof. Doina Chișcă – Premiul I cu elevul Bârjovanu Ionuţ din clasa a V-a 

 Prof. Svetlana Gheorghe – Premiul II cu eleva Gărgan Maria din clasa  a VI-a 

 Prof. Constandache Ciprian – Premiul II cu eleva Harasemiuc Daria din clasa a III-a 

 Prof. Cristina Ungureanu – două Premii II cu elevul Morar Luca Gabriel din clasa  a V-a și 

cu elevul Erhan Alexandru-Sebastian din clasa  a VIII-a. 

 Prof. Florin Ungureanu – Premiul III cu elevul Macoveiciuc Valentin din clasa a V-a. 

 La Olimpiada de Interpretare Muzicală, clasele III-VIII etapa interjudețeană – zona 

Moldova de la Iași, elevii  colegiului nostru au adus școlii 5 premii: patru premii I obținute la 

chitară și violă de profesorii Daniel Dragomirescu și Doina Chișcă cu următorii elevi: Raicu-

Andreica Alexandru, clasa  a VIII-a chitară – premiul I Finalist cu 100 de puncte, Creangă Ana 

clasa a VII-a chitară, Constandache Ștefan clasa a VI-a chitară și Bârjovanu Ionuţ clasa  a V-a, 

violă – Premiul I. Un premiu III obținut la vioară de elevul Erhan Alexandru-Sebastian, clasa  a 

VII-a, clasa prof. Cristina Ungureanu. 

 La Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, clasele III –VIII,  etapa 

națională de la Timișoara, elevul Raicu-Andreica Alexandru din clasa  a VIII-a sub îndrumarea 

domnului profesor Daniel Dragomirescu a obținut Premiul III.  

La Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, clasele IX-XII Etapa 

Națională de la Timișoara, domnul prof. Ilie Zugrav a obținut următoarele premii cu elevii clasei 

sale de chitară: Premiul II cu elevul Duciuc Samuel din  clasa a IX- a, Premiul III cu elevul Lupu 

Ștefan din clasa  a XI-a și Mențiune cu elevul Dohanici Cristian din clasa a XII-a. 

La Concursul Național de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur” de la Suceava, 

profesorii catedrei de coarde au adus Colegiului 13 premii dintre care 7 premii I obținute de 

profesorii: Doina Chișcă – trei Premii I cu elevii Bârjovanu Ionuţ clasa a V-a, Boloca Teodora 

clasa a X-a, Cojocariu Alexandra clasa a X-a, prof. Zugrav Ilie – trei Premii I cu elevii Duciuc 

Samuel, clasa  a IX- a, Lupu Ștefan clasa a XI-a, Dohanici Cristian,  clasa  a XII-a și prof. Daniel 

Dragomirescu – un Premiu I cu elevul Constandache Ștefan, clasa  a VI-a. Trei premii II au fost 

obținute de prof. Doina Chișcă cu eleva Petruneac Andreea, clasa  a XI-a, prof. Cristina Ungureanu 

cu eleva Bunduc Oana Andreea, clasa a X-a și prof. Dragomirescu Daniel cu eleva  Creangă Ana 

clasa a VII-a. Trei premii III au fost obținute de prof. Svetlana Gheorghe cu eleva Gărgan Maria 

clasa a VI-a, prof. Ciprian Constandache cu eleva Harasemiuc Daria, clasa a III-a și prof. Cristina 

Ungureanu cu elevul Erhan Alexandru-Sebastian, clasa  a VIII-a. 

La Concursul National de Interpretare a Muzicii Românești "Sigismund Toduță" de 

la Bistrița domnul prof. Constandache Ciprian a obținut Premiul III cu eleva Harasemiuc Daria 

din clasa a III-a, prof. Cristina Ungureanu a obținut Mențiune cu eleva Arotăriței Alexia din clasa  

a II-a și prof. Smochină Constantin a obținut Premiu Special cu eleva Nechifor Teodora din clasa  

a II-a.  

La Concursul de Interpretare Instrumentală „Primăvara artelor " de la  Bacău 

doamna prof. Doina Chișcă a obținut Premiul II cu elevul Bârjovanu Ionuţ clasa a V-a și 

Mențiune cu eleva Boloca Teodora, clasa  a X-a.  
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Ca și îndrumători ai activității artistice a elevilor, profesorii catedrei de coarde au organizat 

Recitaluri de clasă și Producții artistice de clasă. Elevii îndrumați de prof. Cristina Ungureanu, 

Svetlana Gheorghe, Ciprian Constandache, Doina Chișcă, Daniel Dragomirescu, Ilie Zugrav, 

Marius Aluncăriței au  promovat oferta educațională a colegiului prin  Microrecitaluri susținute la 

școli și grădinițe din municipiu, la Iulius Mall, Biblioteca Națională și alte locații. De asemenea 

elevii îndrumați de profesorii din catedră au susținut microrecitaluri cu ocazia diferitelor 

evenimente care s-au desfășurat în școală, municipiu și județ. 

În 13 iunie 2017 eleva Bunduc Oana din clasa a X-a,  îndrumată de prof. Cristina 

Ungureanu și elevul Ștefan Lupu din clasa a XI-a, îndrumat de prof. Ilie Zugrav au cântat ca soliști 

acompaniați de Orchestra Filarmonicii din Botoșani în  cadrul Concertului „Tinere Talente” 

susținut la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava. Doamnele prof. Doina Chișcă și Cristina 

Ungureanu au participat cu elevi la proiectul umanitar "Mereu împreună". 

Activitatea artistică personală a profesorilor din catedră: Orchestra „Camerata” a 

profesorilor și elevilor de la colegiul nostru a susținut în 12 aprilie un Concert Caritabil la sala 

Centrului Cultural „Bucovina”. Catedra de coarde este reprezentată în cadrul orchestrei 

„Camerata” de profesorii Ungureanu Florin-Silviu – dirijor, Constantin Smochină, Cristina 

Ungureanu, Lavinia Papuc și Doina Chișcă – membri în orchestră. Profesorii Chișcă Doina, 

Smochină Constantin, Cristina Ungureanu, Constandache Ciprian au cântat în formații camerale cu 

diferite ocazii în municipiu și județ. Domnul prof. Marius Aluncăriței a susținut un 

Recital  eveniment la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava cu ocazia împlinirii a 167 de ani de 

la moartea lui Mihai Eminescu și recitaluri în cadrul a trei întâlniri francofone organizate de 

Universitatea  suceveană la librăria Cărturești din Iulius Mall. Domnul prof. Daniel Dragomirescu 

a susținut un „Recital de muzică de cameră” alături de prof. univ. dr. Doru Albu la Muzeul de 

Istorie Suceava,  Filarmonica din Brașov și Filarmonica ,,Moldova” Iași. 
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CATEDRA INSTRUMENTELOR  DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE 

 

Activitatea catedrei de instrumente de suflat și percuție din cadrul Colegiului de Artă 

”Ciprian Porumbescu” Suceava, s-a desfășurat conform planificărilor întocmite la început de an 

școlar, preocuparea principală a cadrelor didactice fiind, desfăşurarea procesului instructiv-

educativ în condiţii optime în conformitate cu planurile cadru, pentru dobândirea competenţelor 

cheie prevăzute în programele şcolare. Toți membrii catedrei s-au preocupat pentru asigurarea 

materialelor necesare desfășurării orelor, alegerea repertoriilor fiind făcută conform programei.  

 Examenele de sfârșit de an școlar s-au desfășurat pe două secțiuni, lemne și alamă. Membrii 

comisiilor : Lemne, prof. Baicu Ciprian și prof. Micliuc Ionuț,  iar alamă, prof. Mihai Claudiu Alin 

și Rusu Lucian, cu promovabilitate 100%. 

 

 PREMII OBȚINUTE DE ELEVI LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI. 

 CEL MAI BUN INTERPRET- Suceava, februarie 2017: 

- Boloca Tudor, clasa a VII-a saxofon, Premiul I și Premiul Monitorul, 

prof.îndrumător Constantin Bogdan; 

- Oanea Robert Nicu, clasa a VI-a, clarinet, Premiul I, prof.îndrumător, Paicu Daniel 

- Cureleț Ștefan Alexandru, clasa a V-a clarinet, Premiul I, prof.îndrumător Baicu 

Ciprian 

- Lucău Petru Alexandru, clasa a VIII-a clarinet, Premiul II, prof.îndrumător Cazacu 

Vitalie 

- Stempel Iustina, clasa a VI-a trompetă, Premiul II, prof.îndrumător Ruscior Cristi 

- Roznovan Laurențiu Nicolae, clasa a VII-a trompetă, Premiul II, prof.îndrumător 

Ruscior Cristi; 

- Candrianu Beniamin Cătălin clasa a VII-a trompetă, Premiul II, prof.îndrumător, 

Mihai Claudiu Alin; 

- Cosmovici Ruxandra, clasa a VII-a flaut, Premiul II, prof.îndrumător Săveanu 

Mihaiela 

- Forminte Silviu Marian, clasa a VIII-a corn, Premiul II, prof.îndrumător Tabarcea 

Petru 

- Zetu Beduel, clasa a V-a clarinet, Premiul II, prof.îndrumător Baicu Ciprian 

- Marcian Cătălin Marius, clasa a V-a trompetă, Premiul II, prof.îndrumător 

Sumanariu Florin; 
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- Avasiloaie Vanessa Ștefana, clasa a V-a flaut, Premiul II, prof.îndrumător Săveanu 

Mihaiela; 

- Rusu Petru Sorin, clasa a VI-a trompetă, Premiul II, prof.îndrumător Sumanariu 

Florin 

- Ciornei Sebastian Gabriel, clasa a VIII-a clarinet, Premiul II, prof.îndrumător 

Baicu Ciprian; 

- Flocea Emilia Petronela, clasa  a V-a flaut, Premiul II, prof.îndrumător Istrate 

Elena 

- Cucoș Ana Maria, clasa a VII-a nai, Premiul II, prof.îndrumător Crețu Neculai 

- Pentilescu George Cristian, clasa a VII-a clarinet, Premiul III, prof.îndrumător 

Baicu Ciprian; 

- Stămăteanu Leonardo Giulio, clasa a VI-a flaut, Premiul III, prof.îndrumător 

Istrate Elena 

- Balan Sebastian Ionuț, clasa a V-a trompetă, Premiul III, prof.îndrumător Ruscior 

Cristi 

- Anton Iuliana Ștefania, clasa a VI-a flaut, Premiul III, prof.îndrumător Săveanu 

Mihaiela 

- Bordeianu Ioan Alexandru, clasa a VI-a trompetă, Premiul III, prof.îndrumător 

Ruscior Cristi; 

- Lehaci Andrei Alexandru, clasa a VI-a clarinet, Premiul III, prof.îndrumător Baicu 

Ciprian 

- Neagu Ellen Luciana, clasa a VI-a flaut, premiul III, prof.îndrumător Săveanu 

Mihaiela 

- Pintilei Anamaria, clasa a VII-a nai, premiul III, prof.îndrumător Crețu Neculai. 

 

 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ CLASELE III-

VIII,  FAZA ZONALĂ, IAȘI MARTIE 2017 

- Roznovan Laurențiu, clasa a VII-a trompetă, Premiul I și Finalist, prof.îndrumător Ruscior 

Cristi 

- Oanea Robert Nicu, clasa VI-a clarinet, Premiul I, prof.îndrumător Paicu Daniel 

- Lucău Petru Alexandru, clasa aVIII-a clarinet, Premiul I, prof.îndrumător Cazacu Vitalie 

- Cosmovici Ruxandra, clasa a VII-a flaut, Premiul I, prof.îndrumător Săveanu Mihaiela 
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- Candrianu Beniamin Cătălin, clasa a VII-a trompetă, Premiul I, prof.îndrumător Mihai 

Claudiu Alin 

- Marcian Cătălin Marius, clasa aV-a trompetă, Premiul I, prof.îndrumător Sumanariu Florin 

- Stempel Iustina, clasa a VI-a trompetă, Premiul I, prof.îndrumător Ruscior Cristi 

- Forminte Silviu Marian, clasa a VIII-a corn, Premiul I, prof.ăndrumător Tabarcea Petru 

- Rusu Petru Sorin, clasa aVI-a trompetă, Premiul III, prof.îndrumător Sumanariu Florin 

- Pentilescu George Cristian, clasa a VII-a clarinet, Premiul III, prof.îndrumător Baicu 

Ciprian 

- Bordeianu Ioan Alexandru, clasa a VI-a trompetă, Mențiune, prof.îndrumător Ruscior 

Cristi. 

 

 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ CLASELE 

III-VIII,  FAZA NAȚIONALĂ, ARAD 2017 

 

- Roznovan Laurențiu Nicolae, clasa a VII-a trompetă, Premiul II, prof.îndrumător Ruscior 

Cristi. 

 

 OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ CLASELE 

IX-XII, TIMIȘOARA 2017 

- Tofănescu Daria, clasa a XI-a flaut, Premiul I, prof.îndrumător Săveanu Mihaiela 

- Ionel Cristian Ștefan, clasa a XII-a clarinet, Premiul I, prof.îndrumător Paicu Daniel 

- Gheorghiu Alexia Maria, clasa a IX-a flaut, Premiul III, prof.îndrumător Săveanu 

Mihaiela 

- Roba Vlăduț, clasa a X-a clarinet, Premiul III, prof.îndrumător Baicu Ciprian 

- Atomei Rareș Mihail, clasa aX-a trompetă, Premiul III, prof.îndrumător Sumanariu Florin 

- Tomescu Mădălina, clasa a IX-a oboi, Premiul III, prof.îndrumător Bolnavu Vasile 

- Cozaciuc Alexandru, clasa a XII-a clarinet, Premiul Special, prof.îndrumător Baicu 

Ciprian. 

 CONCURSUL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ ”IOAN GOIA”, IAȘI 

- Moisii Dumitru Vlăduț, corn, clasa a X-a, Premiul I, prof. Îndrumător, Tabarcea Petrică. 

  

 CONCURSUL DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ ”LIRA DE AUR”, 

SUCEAVA 2017 

- Gherghiu Alexia Maria, clasa a IX-a flaut, Premiul I, prof.îndrumător Săveanu Mihaiela 

- Tofănescu Daria, clasa a XI-a flaut, Premiul I, prof.îndrumător Săveanu Mihaiela 

- Ionel Cristian Ștefan, clasa a XII-a clarinet, Premiul I și Finalist, prof. Paicu Daniel 
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- Devesievici Alexandru, clasa a XI-a percuție, Premiul I, prof.îndrumător Rusu Lucian 

Georgel; 

- Cosmovici Ruxandra, clasa a VII-a flaut, Premiul II, prof.îndrumător Săveanu Mihaiela 

- Marcian Cătălin Marius, clasa a V-a trompetă, Premiul II, prof.îndrumător Sumanariu 

Florin; 

- Țurcan Anamaria, clasa a XI-a oboi, Premiul III, prof.îndrumător Bolnavu Vasile 

- Rusu Petru Sorin, clasa aVI-a trompetă, Premiul III, prof.îndrumător Sumanariu Florin 

- Atomei Rareș Mihail, clasa a X-a trompetă, Premiul III, prof.îndrumător Sumanariu Florin 

- Moisii Dumitru Vlăduț, clasa a X-a corn, Premiul III, prof.îndrumător Tabarcea Petru 

- Cibereac Gabriela, clasa a VII-a percuție, Premiul III, prof.îndrumător Rusu Lucian 

Georgel. 

  

ALTE ACTIVITĂȚI 

Doamna prof. Săveanu Mihaiela a desfășurat următoarele activități: pe 19 aprilie 2017, a 

avut loc la Muzeul de Istorie seara cu titlul Note de primăvară, susținând un recital cu elevele 

Cosmovici Ruxandra, clasa a VII-a și Alexia Gheorghiu, clasa a IX-a; in  20 mai 2017, în cadrul 

evenimentului numit Noaptea muzeelor, a cântat alături de elevele sale la muzeul de istorie; în 12 

apriliie 2017, în cadrul evenimentului caritabil Șansa la viață, desfășurat la Centrul Cultural 

Municipal,  a cântat alături de orchestra Camerata. 

În cadrul proiectului ”Mereu împreună”, organizat de prof. Elena Istrate, elevi de clasa a 

V-a îndrumați de membrii catedrei noastre, au susținut momente muzicale, în cele două spectacole, 

unul la școală pe 12 iunie 2017 și pe 11 august 2017 la Centrul Cultural Municipal, în parteneriat 

cu DGASPC Suceava și Consiliul Județean  Suceava.  

Doamna prof. Istrate Elena a participat în februarie 2017 la Sesiunea interjudețeană de 

comunicări științifice ”Incursiune în curriculum” de la Liceul de Artă ”Ștefan Luchian” Botoșani 

și a publicat în volumul VIII articolul intitulat ”Spațiul sonor între știință și educație.  În mai 2017, 

a participat la Simpozionul Internațional ”Provocări și soluții pentru un mentor eficient” desfășurat 

la Bârlad, publicând articolul ”Strategii didactice ale educației muzicale românești în contextul 

globalizării”. 
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Domnul prof. Sumanriu Florin a participat de asemenea la Simpozionul Internațional 

”Provocări și soluții pentru un mentor eficient”, desfășurat la Bârlad, jud. Vaslui, publicând 

articolul cu titlul ”Particularitățile activității didactice în învățământul muzical vocațional”. 

 Cursuri de formare: Prof Elena Istrate, ”Utilizarea instrumentelor TIC”, cu 25 de 

credite, ”Comunicare în limba engleză”, cursul ”Baze de date multimedia” și cursul 

”Management și comunicare”, cu 25 credite, organizate prin CCD Suceava. Prof. Săveanu 

Mihaiela a participat la programul de formare avizat cu titlul Rolul corpului în interacțiune cu 

instrumental musical, organizat de Casa Corpului Didactic Cluj, concretizat cu adeverință și 

Diplomă. Prof. Sumanariu Florin a urmat  cursul intitulat, ”TIC pentru personalul didactic și 

didactic auxiliar” și cursul ”Management și Comunicare”, cu 25 de credite, organizate prin 

CCD Suceava. 

  Și în anul școlar 2016-2017, în luna mai, a avut loc Concertul ”Tinere speranțe”, unde 

elevi din catedră  au evoluat alături de Filarmonica de Stat Botoșani. Au cântat  elevii: Daria 

Tofănescu, flaut, Tomescu Mădălina, oboi, Ștefan Ionel, clarinet, Moisii Vlăduț, corn și Atomei 

Rareș Mihail, trompetă. 
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CATEDRA ARTE VIZUALE 

 

 Cel de-al doilea semestru al anului școlar 2016-2017 a însemnat proiectarea  activităţii 

curriculare  ce a avut în vedere alcătuirea în  timp şi în totalitate a planificărilor semestriale şi a 

celor anuale precum și a tuturor criteriilor de evaluare intersemestrială, anuală şi a competenţelor 

profesionale, conform programelor şcolare şi normativelor în vigoare. Colectivul catedrei s-a 

implicat în conceperea subiectelor, temelor şi criteriilor de evaluare pentru toate activităţile 

desfăşurate pe parcursul acestui semestru, cu caracter curricular sau extracurricular. Colectivul 

catedrei a participat la consfătuirile anuale ale profesorilor de arte vizuale din județul Suceava prin 

prezentări de referate și expoziții. De asemenea, colectivul catedrei a organizat sesiunile de 

examene de diferenţe pentru probele de specialitate, cu tot ce înseamnă aceasta: spaţii, mobilier 

specific, suport de lucru, supraveghere, comisii de evaluare. Toate cadrele didactice au derulat 

activităţi şi atribuţii de management educativ şi în afara celor prevăzute în fișa postului, la nivel 

curricular și extracurricular. Comisia metodică a avut și  pe semestrul al II-lea întâlniri de lucru și 

organizare a activității de la catedră, întâlniri la care am  stabilit atribuțiile fiecărui membru din 

catedră, competițiile la care putem participa cu elevii, excursiile de documentare avute în vedere, 

oferta educațională, precum și stabilirea comisiilor de evaluare pentru Olimpiada locală și 

națională, precum și pentru finalul semestrului al II-lea. S-a planificat programul de pregătire 

pentru elevii de clasele a VIII-a din școală și din afara școlii pentru perioada mai- iunie. S-au 

propus, de asemenea, comisiile pentru competențele profesionale, admiterea în clasele de liceu și 

comisiile pentru celelalte activități cu caracter extracurricular. Pe parcursul acestui semestru s-a 

completat necesarul de materiale pentru atelierele de specialitate  prin achiziționarea de la buget a 

30 de scaune ergonomice pentru atelier de pictură ( 15 mari și 15 mici) precum și alte materiale 

consumabile necesare activităților la catedră. S-au făcut demersurile pentru extinderea achizițiilor 

pentru mobilier și pentru celelalte ateliere. În luna august au fost achiziționate încă 36 de scaune 

mari și 36 scaune mici pentru ateliere.  

În cadrul activităţilor cu caracter  curricular şi extracurricular, am derulat o serie de contracte, 

parteneriate şi convenţii de colaborare, concretizate în rezultate materiale sau aprecieri deosebite pe 

care partenerii noştri le-au exprimat în diferite momente. Asfel, în urma acestor colaborări cu: 

COLABORĂRI ȘI PARTENERIATE 

 

 Asociația Art Conservation Support 

 Asociația Art & Heritage UNESCO Club 
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 Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu și Consiliul 

Elevilor 

 Casa Româno-Chineză Suceava 

 Eco-școala gimnazială ”Regina Elisabeta” Rădăuți.  

 Casa de Cultură a Studenților Suceava  

 Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării). 

  

PROGRAME ŞI PROIECTE/ VOLUNTARIAT 

 Concursul școlar intern pentru afișul competiției ”Cel mai bun interpret” în parteneriat cu 

Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu și Consiliul 

Elevilor. 

 28 martie 2017-Excursia de documentare și orientare profesională- ”Iași- centru 

universitar” . Coordonatori: Camelia Rusu Sadovei, Chifan Cătălin, Dumitru Viorica, 

Roxana Bliorțu 

 27 martie- septembrie 2017- ”Harta obiectivelor de patrimoniu de pe cuprinsul 

Municipiului Suceava”, un proiect de tip documentare/voluntariat. Coordonatori: cadrele 

didactice ale catedrei dearte vizuale. 

 20 mai 2017- ”Jocul medieval între comunicare și interacțiune”. Participare în calitate 

de parteneri de proiect. 

 28 mai 2017- ”Mentorat artistic pentru copii”, proiect de tip voluntariat. Coordonator: 

Camelia Rusu Sadovei,  în cadrul parteneriatului cu Casa Româno-Chineză Suceava. 

 

Proiectele educaţionale derulate împreună cu alte instituţii şi  unităţi şcolare 

s-au concretizat în:  

 Parteneri în cadrul Concursului Județean de artă pentru elevi ”Valori între trecut și  

prezent” cu Eco-școala gimnazială ”Regina Elisabeta” Rădăuți. 

 Parteneriat cu catedra de muzică în organizarea și desfășurarea pentru  secţiunea Arte 

Vizuale – afiş în cadrul Concursului de interpretare instrumentală  „Cel mai bun interpret”, 

ediţia a XVIII-a, organizat de Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava.  

- Premiul I – Constandache Emilia ( prof. Raluca Schipor) 

 Februarie 2017- Concursul național de Arte Vizuale ”Margareta Sterian” Buzău, ediția a 

VIII-a. 
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- Premiul I- Lupu Oana Maria 

- Premiul II- Bologa Diana 

- Premiul III- Araujo Regado Guilherme (elevi ai d.rei prof. Schipor Raluca). 

 Martie 2017- Concursul Național de Arhitectură, Arte Plastice și Literatură ”Povestiri din 

Urbea Veche”- ”Lumina din mansardă”, ediția a X-a, organizat de Liceul de Arte 

”Bălașa Doamna” Târgoviște în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România 

- Premiul II- Rusu Sadovei Ioana ( Miron Oana) 

- Mențiune- Coajă Rut Ioana ( Rusu Sadovei Camelia). 

 Martie 2017- În organizarea prof. Raluca Schipor, împreună cu prof. Iulia Buraciuc, s-a 

derulat  “Târgul de Mărțișor”, din cadrul proiectului “Mărțisorul – între tradiție și 

artă” – Ediția a III-a, perioada februarie – martie 2015. Proiectul a fost desfășurat cu 

sprijinul Casei de Cultură a Studenților Suceava și a  Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava (Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării). Scopul principal al proiectului a 

constituit promovarea tradițiilor, dar și a performanței în artă.  

 Aprilie 2017- Concursul de Intrepretare și Creație HeArt, ediția I, secțiunea compoziție 

artistico- plastică 

- Premiul I- Custrin Petru ( Rusu Sadovei Camelia) 

- Premiul I- Drăguţu Elena Mădălina, clasa a IV a A, Lupu-Agache Luminiţa-Elena, 

clasa a X a B, Musteaţă Mihaela, clasa a IX a, Creangă Maria, clasa a IX-a E (Prof. 

Chișcă Irinel) 

- Premiul II-Cucoș Maria Elena, Șandru Miruna Demetra- clasa a III-a A, Pintilei 

Nicolas Francesco- clasa a III A ( Prof. Chișcă Irinel) 

- Premiul III- Georgescu Iulian – clasa a IV A-(Prof. Chișcă Irinel) 

- Mențiuni: Noroc Teodora- clasa a III A, Rîșcă Victor- clasa a III A, Gingu 

Gabriela- clasa a  IX E. 

 Profesor Chișcă Irinel a participat cu elevii Rodrigo Sandoval, clasa a III A și Moraru Adrian, 

clasa a III A  la  acelasi concurs, fiind distinși cu premii de participare.          

                               

 Olimpiada de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor- Deva 2017 

- Premiul I – Alexandrescu Marta( icoană)- prof. Axinte Loredana 

- Premiul II- Hreniuc Mirela (icoană)- prof. Axinte Loredana 

- Crăciun Cristina( ceramică)- prof. Tabarcea Narcis 
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 Mai 2017- Concursul Național de creație plastică pentru elevi- ”Jocurile Olimpice în 

imaginația copiilor”.  La faza județeană s-au distins următorii elevi :  

- Premiul I- elevii Rusu Alexandra Roxana, Ifrim Roxana, mGhiduș Oana, Bejinariu 

Raluca, Dumitru Rahela, Tîmpescu Ioana Sonia, Andrieș Diana Sara, Balan David 

Marian, Galeș Marian Alexandru, Florea Maia( prof. Asimionesei Iulian). 

- Premiul I- Tabarcea Alexandru, Drăguțu Ecaterina, Mațepiuc Estera, Axinte 

Alexandru Ionuț ( Prof.. Rusu Sadovei Camelia) 

- Premiul I- Roman Gabriel (Prof. Ceică Loredana) 

- Premiul II: Anton Maia Anastasia, Hrițuleac Simona Ioana, Telescu Erica, Baicu 

Raisa, Telescu Erica ( prof. Asimionesei Iulian). 

La faza Națională premiile sunt: Categoria 6-10 ani:  

- Premiul III- Maia Florea ( prof Iulian Asimionesei) 

- Mențiuni- Ecaterina Drăguțu , Alexandru Tabarcea ( prof. Rusu Sadovei Camelia) 

     Categoria 15-18 ani: 

- Premiul I- Roman Gabriel ( prof. Ceică Loredana) 

 Iunie 2017-Concursul de Artă Plastică pentru copii- ”Vis de copil în casa bunicilor”  

- Premiul I – Stoenescu Anubis Claudia  (cl. a V-a) - secțiunea pictură (prof. 

Schipor  Raluca) 

- Premiul II – Drăgoi Magdalena (cl. a VII-a) - secțiunea grafică (prof. Schipor 

Raluca) 

- Premiul III – Hirghiligiu Cipriana Crina (cl. a VII-a) - secțiunea 

grafică(prof.Schipor Raluca) 

- Menţiune – Groza Petrică (cl. a VII-a) - secțiunea pictură(prof. Schipor  Raluca) 

- Menţiune- Şandru Miruna Demetra, clasa a III A (prof. Chișcă Irinel) 

 

 

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 Martie 2017- Participare în cadrul Simpozionului ”Corneliu Tincu- un dascăl de 

excepție” 

 7 aprilie 2017- Expoziție a grupelor de conservare restaurare în cadrul Simpozionului cu 

participare internațională dedicat zilelor Bibliotecarului- eveniment al proiectului 

România Centenară (1918-2018). Tema sesiunii- Contribuția Bibliotecii la afirmarea 

diversității culturale din Bucovina. Organizator- Universitatea Ștefan cel Mare- Suceava. 
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 21 aprilie 2017- expoziția de atelier a elevilor grupelor de conservare restaurare din cadrul 

Simpozionului ” Repere actuale în activitatea bibliotecarilor școlari și a responsabililor 

CDI”, eveniment organizat în parteneriat cu CCD ”Gh. Tofan” Suceva. 

 Aprilie 2017- Expoziții- eveniment caritabil- al grupelor coordonate de prof. Luca 

Cătălin Miron Oana, Bliorțu Roxana și prof. Rusu Sadovei Camelia în cadrul spectacolului 

din Centrul Cultural Bucovina și din cadrul spațiului oferit de Alpha –servicii medicale. 

 Mai – iunie 2017organizarea expoziţiei de grafică şi pictură la Iulius Mall cu lucrări ale 

elevilor clasei a V-a Plastică. Colaborare în cadrul acestui proiect cu prof. Oana Miron, 

Roxana Bliorţu şi Cătălin Chifan .           

 Iunie 2017- ”Anotimpul copilăriei” ediția a II-a, Expoziție de atelier, coordonator prof. 

Gavrilean Emilian, în Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Gura Humorului 

 Iulie 2017- În cadrul parteneriatului cu Școala Generală Ipotești, prof. Bliorțu Roxana a 

participat la Școala de vară în calitate de coordonator.  

 Tot în calitate de coordonator și moderator, prof Bliorțu Roxana a participat la Tabăra de 

Vară ”ARTVENTURE”. 

 3-15 Iulie 2017-  participarea la Tabăra de creaţie „Micii iconari”, Ediția a VII-a, 

Adâncata, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și a Rădăuților (cca.80 de elevi). 

Colaborare în cadrul proiectului cu prof. Anastasiu Florentina- Școala Gimnazială nr.3, 

prof, Schipor Raluca, Mitu Daniela, și prof. Iulia Buraciuc- Colegiul de Artă ”Ciprian 

Porumbescu”Suceava. Tabăra s-a finalizat cu o amplă expoziție la Universitatea ”Ștefan 

cel Mare” Suceava și Parohia Adâncata 2, beneficiind de o vizibilă susținere din partea 

presei locale ( Cromtel TV Rădăuți, Plus TV, Bucovina TV, Monitorul de Suceava, Știri de 

Bucovina). 

 Iunie 2017- ”Din atelierul nostru” – expoziția elevilor coordonați de prof. Chișcă Irinel. 

 Iulie 2017- Tabăra ”Metamorfoze”- Voroneț – ateliere interactive de creație a elevilor . 

Grupul de elevi ai Colegiului a fost coordonat  de prof. Rusu Sadovei Camelia. 

 August 2017- realizarea unei expoziţii de pictură şi grafică cu lucrări ale elevilor 

(clasele V- XI, coordonate de prof. Schipor Raluca, Luca Cătălin, Iulian Asimionesei, 

Rusu Sadovei Camelia, Bliorțu Roxana, Miron Oana) în cadrul proiectului „Zilele 

Diasporei”, organizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava, Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi al Colegiului de Artă „Ciprian 

Porumbescu” – Centrul Cultural Suceava.  
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Considerăm că activitatea desfăşurată și pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului 

şcolar 2016-2017 a însemnat  și consemnat o activitate bogată, cu rezultate bune şi foarte bune  

care ne obligă pe mai departe la ridicarea nivelului obiectivelor noastre. Am beneficiat de un 

sprijin prompt din partea conducerii și a comunității și de aceea ne dorim sporirea acestui ajutor 

pentru îmbunătățirea bazei materiale și creșterea nivelului funcțional al specializărilor noastre 

școlare. 
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ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 

Responsabil CSE – Prof. Țolca Doinița Felicia 

Preşedinte CSE- elev Grumăzescu Irina – clasa  a XII-a E 

Nr. 

crt. 

Activitatea Data 

desfăşurării 

Tipul activităţii 

 

Responsabil / 

colaboratori 

1. Arii protejate din sit-ul 

Natura 2000 

Martie 2017 voluntariat Irina Grumăzescu, elevii 

colegiului 

2.  Vreau să fiu antreprenor Aprilie 2017 dezbatere Irina Grumăzescu, 

Fundația Romanian 

Bussines Leaders 

 

COMISIA DIRIGINȚILOR 

Nr. 

crt. 

Activitatea Data 

desfăşurării 

Tipul activităţii 

 

Responsabil / 

colaboratori 

1. Rolul temperamentului în 

relațiile interpersonale 

Aprilie 2017 Dezbatere, 

aplicare de 

chestionare, 

discuții 

Prof. Istrate Elena, 

Psiholog Nicoleta 

Popescu 

 

REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURSURILE EXTRAŞCOLARE (ETAPELE 

NAŢIONALE/INTERJUDEŢEANE/REGIONALE) CONFORM CAEN/2017 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

concursului/festivalulul  și poziția  

(Conform CAEN /2017) 

Premii obţinute 

I II III M P S 

1. FESTIVALUL ,,ARTIS – Mici 

artişti cu talente mari” – ediţia 

a IV-a – 3 iunie 2017 (inclus în 

CAERI) 

1 1 1 1 1 

2. Concursul regional cu 

participare națională antidrog 

”Iubește-ți viața”, CAERI 

poz.1211 

2 1 1 1 - 

3. Concursurile Comper (inclus în 

CAEN nr 26401/16.02.2017, 

secțiunea 3, pozițiile 90-91) 

16 6 1 8 - 

4. Concursul Național de 

Arhitectură, Arte Plastice și 

Literatură ”Povestiri din Urbea 

Veche”- ”Lumina din 

mansardă”, ediția a X-a, 

organizat de Liceul de Arte 

”Bălașa Doamna” Târgoviște 

- 1 - 1 - 
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în parteneriat cu Ordinul 

Arhitecților din România 

5. Concursul național de Arte 

Vizuale ”Margareta Sterian” 

Buzău, ediția a VIII-a. 

1 1 1 - - 

6. Concursul Național de creație 

plastică pentru elevi- ”Jocurile 

Olimpice în imaginația copiilor” 

     

7. Festivalul de Teatru în 

limba română, pentru Copii și 

Tineret, ediția a XI-a, 2017 

Cel mai 

bun afiș al 

Festivalului 

- - - 2 

 

 

PROIECTE DESFĂŞURATE ÎN PARTENERIAT CU ALTE UNITĂŢI ŞCOLARE, ONG - 

URI, ASOCIAŢII, PARTENERI EDUCAŢIONALI, INSTITUȚII DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

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 

”Împreună 

pentru 

siguranță” 

Scopul 

propus este 

cel de a 

promova 

valori 

comune ale 

ordinii și 

siguranței 

elevilor pe 

timpul 

cursurilor și 

în afara 

acestora 

Prof. Iacob 

Isabela 

15 dec. 2016 – 

15 iunie 2017 

100 elevi Inspectoratul 

de Jandarmi 

Județean 

Suceava 

 

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/ 

campaniei 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementar

e 

Nr. de 

beneficiar

i 

Parteneri 

”Alege să 

prețuiești sau să 

strivești!”  

Implicarea elevilor 

în campania de 

prevenire a traficului 

de persoane și 

Insp. de 

specialitate  Laura 

Stadler, Agenția 

Națională 

decembrie 

2016 – iunie 

2017 

60 de elevi 

cl. a IX a 

B, C, a XI 

Coordonatori 

activitate: 

Prof. Țolca 

Doinița, 
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dezbateri pe 

problematica 

riscurilor de 

victimizare pe linia 

traficului de minori 

împotriva 

traficului de 

persoane, centrul 

Regional Suceava  

a E prof.Moroșan 

Niculai 

 

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

organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, 

acțiuni în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava. 

Titlul programului/ 

proiectului/campaniei 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

„Simulare în caz de 

cutremur” 

exerciții de 

simulare în caz 

de cutremur în 

clădirea B a 

colegiului, 

pentru ambele 

schimburi, elevii 

fiind dirijați 

către ieșirile de 

urgență într-un 

timp cât mai 

scurt.  

 

Colegiul de 

Artă „ 

Ciprian 

Porumbescu” 

Anul şcolar 

2016 – 2017 

 

600 şi 30 

profesori 

ISU 

„Bucovina” 

Suceava 

d. Copiii cu părinți migranți 

Titlul programului/ 

proiectului 

Scurtă 

descriere 

Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

”Mereu împreună” – 

activitățile  derulate: - 

”Părinții mei sunt cei 

mai buni!” – 11 aug. 

2017 – în cadrul ”Lunii 

Diasporei” 

Încurajarea 

și 

dezvoltarea 

creativității 

copiilor a 

căror părinți 

sunt plecați 

în 

străinătate 

Prof. Elena 

Istrate – 

coord.proiect, 

prof. 

Munteanu 

Petronela, 

prof. 

Sumanariu 

Florin, dna 

Avasiloaie 

Venera- preș. 

Comitetului 

de părinți 

Mai 2017- mai 

2020 

50 elevi DGASPC 

Suceava 

 

h.Voluntariat, sănătate și igienă – exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

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

Publică etc. 

 

Titlul 

proiectului  

Scurtă descriere Perioada de 

implementare 

Nr. De 

beneficiari 

Parteneri Impactul / 

rezultate 
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obţinute 

Programul 

Educational 

Always  

Programul se adresează 

fetelor aflate la vârsta 

pubertății și adolescenței 

2016-2017 30 elevi 

din cl. A V 

a A,B 

Agenția Grey 

Worldwide 

Romania 

Informare din 

surse avizate 

Fiecare 

copil 

contează 

Proiectul vine în sprijinul 

elevilor claselor de liceu 

pentru a înțelege 

importanța sănătății, 

respectând normele de 

igienă, a unei educații 

sexuale corecte 

Septembrie 

2016- iunie 

2017 

elevi ai 

claselor a 9 

B 

Organizația 

“Salvați 

copiii” 

Informarea 

corectă din 

surse 

autorizate 

”Mărțișorul-

între tradiție 

și artă” 

Stimularea creativității și 

originalității elevilor și 

studenților prin realizarea 

unor lucrări artistico-

plastice ce sunt expuse ca 

produse ale muncii lor în 

cadrul stand-urilor din 

USV 

7 febr.- 8 

martie 2017 

Elevi ai 

colegiului, 

părinți, 

studenți 

Asociația 

Părinților și 

Absolvenților 

Colegiului de 

Artă ”Ciprian 

Porumbescu” 

Suceava 

USV Suceava 

Casa de 

Cultură a 

Studenților 

Suceava 

Implicarea 

tinerilor în 

activități 

artistice, 

bazate pe 

lucrul în 

echipă; 

mărțișoare, 

felicitări 

personalizate, 

vase de sticlă 

pictate 

”Fii 

conștient, 

nu 

dependent!” 

Activități derulate în cadrul 

”Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului”: marș 

antiviolență, simularea 

unui accident rutier 

Asociația 

Euroactiv  

Mai 2017 70 elevi IJJ, IPJ , ISU 

Suceava, 

Palatul 

Copiilor 

Suceava, ISJ 

Suceava 

 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 etc.) – exemple concrete și o scurtă descriere a 

impactului/ rezultatelor obținute. 

Titlul proiectului  Scurtă 

descriere 

Perioada de 

implementare 

Nr. De 

beneficiari 

Parteneri Impactul / 

rezultate 

obţinute 

”Apa, esența 

vieții” – Ziua 

Mondială a apei 

Activitatea a 

avut ca și scop 

înțelegerea 

rolului apei 

pentru 

activitatea 

umană, 

identificarea 

surselor de 

poluare din 

perimetrul 

Martie 2017 30 elevi SGA Suceava, prof. 

Biologie Ventoniuc 

Nicoleta 

Concurs afișe, 

vizită 

didactică la 

barajul de la 

Mihoveni, 

stația de 

epurare a apei 
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orașului 

Suceava 

Ipostaze ale 

naturii 

Concurs de 

desene și 

fotografie – 

scopul de a 

explora 

negresiv lumea 

înconjurătoare 

și de a se 

exprima prin 

intermediul 

artelor vizuale 

Mai-iunie 

2017 

Elevii cl. 

V-XII 

părinți Expoziție cu 

desenele și 

fotografiile 

din concurs/ 

acordarea de 

premii pe 

secținiuni: 

desen, 

fotografie 

9 Mai – Ziua 

Europei / Ziua 

Independenței de 

Stat a României 

Dezvoltarea 

spiritului civic, 

patriotic. 

Mai 2017 40 elevi Prof.istorie, prof. 

Buraciuc Iulia, 

Pamparău Iosif 

Film 

prezentat de 

elevii cl. a XII 

a C, moment 

artistic 

susținut de 

elevii cl. aVI 

a A 

Europe Day Activitatea are 

ca scop  

cunoașterea și 

familiarizarea 

cu 

caracteristicile 

țărilor din   

Uniunea 

Europeană. 

 

Mai 2017 50 elevi  Centrul de Informare 

EUROPE DIRECT 

Bucovina Suceava, 

Asociaţia Grupul 

Ecologic de Colaborare 

– GEC Bucovina 

prof. Dăscăliuc Anca, 

prof. Hisem Gabriela 

manifestări 

cultural - 

artistice, 

vernisaj al 

concursului 

international 

de desene ale 

copiilor 

“Europa prin 

ochii 

copiilor”, 

dezbateri pe 

teme de 

cultură 

generală 

privind 

Uniunea 

Europeană. 

 

La francofete, 

Chanter, c´est de 

l´émotion 

partagée, Musique 

de 

chambre:Cvartetul 

Royal 

Activități 

desfășurate în 

cadrul Biroului 

Francez  

15.03 – 

7.06.2017 

50 elevi Profesori de lb. 

franceză, Casa 

Prieteniei Suceava 

Recitaluri, 

dezbateri  

NoHate, Ora de Conștientizarea Mai – iunie 30 elevi – Organizația ”Salvați Dezbatere / 
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Net elevilor asupra 

pericolelor de 

pe rețelele de 

socializare; 

discuții asupra 

bullying-ului și 

a ciber 

bullying-ului 

2017 cl. a V a B copiii” afișe 

„Povestea scrierii 

şi a 

instrumentelor de 

scris” - atelier de 

caligrafie 

să-şi 

îmbunătăţească 

îndemânarea 

caligrafică 

24-28 aprilie 

2017 

30 elevi – 

cl. a V a B 

Muzeul Bucovinei , 

prof. Hisem Gabriela 

La finalul 

atelierului 

copiii vor 

caligrafia, pe 

hârtie 

specială, o 

invitaţie la 

Muzeul de 

Istorie 

adresată 

părinţilor, 

bunicilor sau 

prietenilor 

 

 

Biodiversitatea 

mediilor forestiere  

Activitățile 

organizate în 

cadrul 

programului 

Eco-Școala,  

Mai 2017 15 elevi ai 

cl. A 9 a B 
CT”Al.I.Cuza”Suceava Dezbatere, 

concurs 

 

 Activităţi pentru timpul liber: exemple de excursii, excursii tematice, tabere tematice, 

activități și evenimente out-door, școli de vară, simpozioane – organizare, participare, 

beneficiari. 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității de timp liber Număr de 

elevi 

participanți 

Număr de cadre 

didactice (părinți 

participanți) 

1.  ,,Energia verde pentru un aer curat’’ Bioenergy Suceava 

S.A.   

24 2 

2.  ”Prietenii Pădurii” realizat împreună cu Ocolul Silvic 

Solca. 

24 10 părinți 

3.  ,, Muzee și școli’’ Complexul Muzeal Județean Neamț 24 4 cadre didactice 

4.  Excursie școlară la Iași 23 16 părinți 

5.  Activitate aplicativă:”Din suflet pentru mamă!” 87 4 cadre didactice 

6.  Concursul între școli „Kinderela” 20 3 cadre didactice 
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7.  “Copilarie, ani de vis” 18 1 cadru didactic 

18 părinți 

8.  Tabăra ”Metamorfoze”- Voroneț – ateliere interactive de 

creație a elevilor 

  

9.  
”Anotimpul copilăriei” ediția II, Expoziție de atelier, 

coordonator , prof. Gavrilean Emilian, în Muzeul 

Obiceiurilor Populare din Bucovina, Gura Humorului 

15 4 cadre didactice 

10.  
Aprilie 2017- Expoziții - eveniment caritabil- al grupelor 

coordonate de prof. Luca Cătălin și prof. Rusu Sadovei 

Camelia în cadrul spectacolului din Centrul Cultural 

Bucovina și din cadrul spațiului oferit de Alpha –servicii 

medicale. 

  

11.  
21 aprilie 2017- expoziția de atelier a elevilor grupelor de 

conservare restaurare din cadrul Simpozionului ” Repere 

actuale în activitatea bibliotecarilor școlari și a 

responsabililor CDI” , eveniment organizat în parteneriat 

cu CCD ”Gh. Tofan” Suceva. 

  

12.  
7 aprilie 2017- Expoziție a grupelor de conservare 

restaurare în cadrul Simpozionului cu participare 

internațională dedicat zilelor Bibliotecarului- eveniment 

al proiectului România Centenară (1918-2018). Tema 

sesiunii- Contribuția Bibliotecii la afirmarea diversității 

culturale din Bucovina. Organizator- Universitatea Ștefan 

cel Mare- Suceava 

  

13.  Concursul de Artă Plastică pentru copii- ”Vis de copil în 

casa bunicilor” ediția 2017 

 

  

14.  
Jocul medieval între comunicare și interacțiune 

12 elevi 3 cadre didactice , 

părinți 

15.  
English Summer Camp 

10 elevi 1 cadru didactic 
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CABINETUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

În semestrul II, activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică s-a axat pe nevoile 

beneficiarilor- elevi, părinţi, profesori, în acord cu obiectivele specifice: asistenţă psihopedagogică, 

asistenţă psihologică, facilitarea deciziei pentru carieră.   În cadrul orelor de dirigenţie s-au 

organizat întâlniri cu elevii, având ca teme: Emoțiile funcționale și emoțiile disfuncționale, 

exerciții de auto- și intercunoaștere, activități de orientare școlară și profesional. În ceea ce priveşte 

activitatea de consiliere individuală, s-au prezentat 32 de elevi cu următoarele probleme : orientare 

şcolară si profesională ; elevi cu CES, emotivitate excesivă ; anxietate de performanţă; dificultăţi 

de relaţionare intrafamilială, divorțul părinților ; dificultăţi şcolare ; dificultăţi de concentrare, 

dificultăţi emoţionale ; managementul timpului şi învăţării în pregătirea examenului de 

bacalaureat ; apatie şcolară, absenteism şcolar ; manifestări depresive; evoluţie şcolară 

descendentă ; dificultăţi de adaptare ( clasa a IX-a); probleme specifice adolescenței. 

     Părinţii s-au adresat serviciilor cabinetului de asistență psihopedagogică  în număr de 18, la 

recomandarea domnilor profesorilor diriginţi/ doamnelor învățătoare  pentru probleme ale elevilor 

legate de : evolutie şcolară descendentă ;  dificultăţi de concentrare ; dificultăţi şcolare ; manifestari 

depresive și anxioase, tulburări de comportament, probleme emoţionale ale copilului ; absenteism 

școlar, probleme specifice adolescenței. 

Adresabilitatea profesorilor, 24 la număr, în special a prof diriginţi şi învătăţori a mers în 

direcţia semnalării problemelor copiilor, orientând părinţii şi elevii spre cabinet, dar şi în direcţia 

consultanţei privind ora de dirigenţie.  

 Cabinetul de asistență psihopedagogică a propus și a realizat în semestrul acesta un proiect 

educațional ” Sunt adolescent, dar mă descurc !”-clasa a VII-a B, scopul acestuia fiind dezvoltarea 

socio-emoțională a elevilor implicați, adaptarea funcțională la provocările adolecenței. Cabinetul 

școlar a propus și un proiect adresat părinților ” Sunt părinte de adolescent, dar mă descurc!”, dar, 

din păcate interesul părinților nu s- a concretizat și într-o prezență satisfăcătoare. 

 În cadrul comisiei metodice ”Om și Societate”, prof Popescu Nicoleta a participat la 

activitățile comisiei metodice. În cadrul comisie metodice a profesorilor diriginți, prof. psiholog a 

susținut o activitate cu tema  ”Rolul temperamentului în relațiile interpersonale”. 

 În calitate de responsabil al comisiei metodice a profesorilor consilieri școlari, prof Popescu 

Nicoleta a organizat activitatea metodică a acestui an școlar.    

Prof Popescu Nicoleta s-a ocupat și de pregătirea elevilor pentru bacalaureat la disciplina 

psihologie,  de evaluarea psihosomatică a preșcolarilor, conform calendarului specific. 
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COMPARTIMENTUL BIBLIOTECA 

În anul şcolar 2016-2017, compartimentul  Bibliotecă  a Colegiului de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava a desfăşurat următoarele  tipuri de activităţi : activităţi cu caracter 

biblioteconomic, activităţi de promovare a lecturii, a cărţii şi informaţiei, activităţi de dezvoltare 

profesională continuă. 

1. Activităţi cu caracter biblioteconomic : 

- distribuirea manualelor şcolare şi a celor de specialitate (fiecare elev a primit setul de 

manuale pe fișa individuală de lectură); 

- întocmirea planului managerial şi al planului anual de activităţi; 

- asigurarea funcţionării bibliotecii  în conformitate  cu normele biblioteconomice în vigoare 

şi a orarului stabilit; 

- evidenţa zilnică a  documentelor bibliotecii; 

- verificarea şi evidenţa fondului de publicaţii al bibliotecii; 

- elaborarea situaţiilor statistice privind activitatea  bibliotecii; 

- înscrierea elevilor şi a cadrelor didactice .  În anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi 888 de 

utilizatori activi (elevi și cadre didactice). 

- asigurarea împrumutului publicaţiilor la domiciliu şi la sala de lectură; 

- urmărirea permanentă a restituirii la timp a cărţilor împrumutate; 

- casarea  manualelor deteriorate și a celor care nu mai corespund programei scolare actuale; 

- elaborarea listelor bibliografice şi punerea la dispoziţia utilizatorilor; 

- recondiţionarea volumelor deteriorate; 

- îndrumarea elevilor din clasele a XII-a pentru întocmirea lucrărilor de competență 

profesională; 

- completarea colecţiilor de publicaţii în funcţie de cerinţele utilizatorilor. În anul școlar 

2016-2017 au fost achiziţionate un număr de 429 volume din care 269 provenite din 

achiziţie directă din fonduri de la bugetul local (valoare : 6242,58 lei) şi 160 volume 

provenite din donaţii(Editura ACS București, prof. Camelia Rusu Sadovei, arhitect 

Gheorghe Chirilă ). 

  

2. Activităţi de promovare a cărţii, lecturii şi informaţiei : 

- Vizită la biblioteca colegiului a elevilor din clasele pregătitoare. 

- Concurs ”Recunoaște povestea” - clasa I B – prof. înv. primar Dana Mitu 

- Proiectul ”Primii pași pe tărâmul cărților” , clasa IB – prof. înv. primar Dana Mitu 

- Proiect de activitate extracurriculară Ziua mondială a educației – elevii claselor a V-a B și 

a VI-a B (prof. Dana Trocin) ; 

- Proiectul ” Eminescu și copiii”, clasa a II-a B – prof. înv. primar Loredana Puiu,  

- Proiectul educațional ”În lumea lui Creangă” – elevii claselor 0 – a IV-a,  

- Proiectul educațional ”Pașaport de cititor ”, clasa pregătitoare A – prof. Cristina Melinte 
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Colaborări : www.librarie.net, Editura Grafoart, Editura ACS București, Librăriile Alexandria 

Suceava 

Parteneriate  cu: Biblioteca Universității ”Ștefan cel Mare ” Suceava, Casa Corpului Didactic 

”George Tofan” Suceava, Biblioteca Colegiului Tehnic ”Petru Mușat” Suceava 

 

3. Activităţi de dezvoltare  profesională continuă : 

 

- perfecţionarea pregătirii profesionale prin participarea la cursurile şi întâlnirile de specialitate 

organizate de instituţiile abilitate; 

- participarea la  activităţi metodico- ştiinţifice; 

- Organizarea Simpozionului Interjudețean ”Repere actuale în activitatea bibliotecarilor școlari 

și a responsabililor CDI” – 21 aprilie 2017 

- efectuarea studiului individual pentru a dobândi cunoştinţe biblioteconomice de actualitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.librarie.net/
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COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL    

În  semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 s-au efectuat plăţi de la bugetul local în sumă de 

4.110.913 lei, din care 3.655.692 lei pentru plata salariilor ( inclusiv plata contribuţiilor aferente 

acestora) , 264.475 lei pentru plata bunurilor şi serviciilor, 20.491 lei pentru plata burselor, 10.337 

lei ajutoare sociale în numerar pentru elevi cu CES și 159.918 lei la capitolul investiții.  

În cadrul cheltuielilor de personal, suma a fost cheltuită după cum urmează: 

- 2.503.010 lei – salarii de bază, 

-      4.537 lei – alte sporuri, 

-      1.431 lei -  plata la cumul, 

-    463.705 lei – plata cu ora, 

-   470.613 lei – contribuţia unităţii pentru asigurări sociale de stat (pensii), 

-    14.758 lei - contribuţia unităţii pentru asigurări de şomaj, 

-   154.579 lei - contribuţia unităţii pentru asigurări sociale de sănătate, 

-     4.744 lei – contribuţia unităţii la fondul de asigurări de muncă şi boli profesionale, 

-    38.315 lei – concedii medicale plătite din FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări 

Sociale de Sănătate). 

 

La capitolul de cheltuieli  cu bunuri şi servicii, suma de 264.475 lei a fost cheltuită după cum 

urmează: 

-  2.360 lei – furnituri de birou (agrafe, bibliorafturi, capsator, capse, corector, dosare, 

etichete, facturier, folii protecție, hârtie copiator, lipici, marker, pixuri, plicuri, radiere, registru 

foi matricole, registru examene, scoci etc), 

-  6.583 lei- materiale pentru curăţenie (bureți, cloramină, clor, dero, detergent pardoseli, 

lemn, geamuri, hârtie igienică, lavete, mănuși, mături, mop-uri, saci menaj, săpun lichid, saci 

aspirator,  etc), 

-  98.736 lei – cheltuieli cu energia termică, energia electrică și gaze naturale, 

-  10.769 lei – cheltuieli  apă, canal, 

-  23.685 lei – transport cadre didactice, 

-   5.131 lei – cheltuieli  telefon, internet, poştă, 

- 40.167 lei – materiale și prestări servicii  cu caracter funcţional (cartoane legătorie, 

registre unice acte studii, tipizate examene naționale, toner imprimantă și copiator), servicii 

monitorizare pază instituție (pe timp de noapte), închiriere licențe Windows și Office, 

- 43.380 lei – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (asistență software, 

plată fond handicap la bugetul de stat, încărcare și verificare stingătoare, reînnoire certificat 

semnătură electronică declarații fiscale, servicii găzduire site colegiu, publicare anunț 

monitorul oficial, raport analiză risc, abonament legislație, materiale pentru întreţinere ( alcool 

sanitar truse prim ajutor, autocolante intrare/ieșire, butuc ușă, calorifere, cuie, garnituri, 

întrerupătoare, mufe, piulițe, racorduri, reducție, robineţi, șaibe, șuruburi, ulei motocositoare 

etc.) 
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- 10.505 lei – reparații curente (materiale reparații (adeziv, amorsă, canal cablu, ciment, 

electrozi, grung, ipsos,   parchet, plintă, polistiren, prize, siguranțe, surse alimentare sistem de 

supraveghere, șină metalică, tablou metalic, termostat centrală termică, vopsea lavabilă și 

decorativă), reparații centrală termică, lucrări reparații tablou electric,  

- 20.368 lei – obiecte de inventar (cameer video, cazma, centrală telefonică, greblă, hard-

disc, imprimantă, lopată,  prelungitoare, rotopercutor, router, sapă, scaune atelier plastică, 

sursă alimentare, ștampile, șurubelnițe ,), 

- 1.401 lei – cărţi  bibliotecă, 

- 1.390 lei – pregătire profesională (curs achiziții publice, curs formare profesională 

legislație contabilă), 

 

La capitolul ajutoare sociale în numerar  suma de 10.337 lei a fost decontată elevilor cu 

cerințe educaționale speciale. 

       La capitolul  burse suma de 20.491 lei  a fost decontată elevilor bursieri, după cum urmează: 9 

burse de performanță, 50 de merit, 5 de boală și 2 de orfan. 

     La capitolul  cheltuieli  de capital  suma de 159.918 lei a fost decontată pentru achiziționarea 

unui DVR necesar sistemului de supraveghere video, 28 calculatoare pentru laboratorul de 

informatică,  cât și pentru lucrările: înlocuire tâmplărie PVC, lucrări de refacere pardoseală (sală 

sport, holuri), modernizare tablou electric și amenajări exterioare corp B. 

De la bugetul de stat s-au făcut plăți în valoare de 110.802 lei, din care 29.708 lei pentru plata 

salariilor, 19.717 lei pentru decontarea navetei elevilor și 61.377 lei pentru plata burselor elevilor 

din Republica Moldova și a beneficiarilor programului ”Bani de Liceu”. 

 

 În  domeniul RESURSE,  direcţiile principale de acţiune au vizat: 

 Realizarea, în condiţiile legii, a încadrării cu personal calificat, respectiv cu personal 

didactic auxiliar şi nedidactic cu o pregătire corespunzătoare; 

 Modernizarea infrastructurii şi completarea dotărilor specifice fiecărei specializări; 

 Completarea bazei didactico-materiale a şcolii prin achiziţii destinate bibliotecii(s-au 

achiziţionat cărţi, albume, partituri); 

 Asigurarea accesului personalului din colegiu. 
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