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RAPORT  DE ANALIZĂ   

 asupra activităţii desfăşurate în anul şcolar 2017-2018 

Semestrul al II-lea 

În anul şcolar 2017-2018, 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 managementului instituţional, 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. 

 
La începutul anului şcolar 2017-2018 au fost înscrişi 957 elevi. La învăţământul primar au fost 

înscrişi 207elevi, 211elevi la învăţământul gimnazial şi 539 elevi la  învăţământul liceal. Elevi 

rămaşi în anul şcolar 2017-2018 : 955dintre care 207 învăţământ primar, 211 învăţământ gimnazial, 

537învăţământ liceal. 

 

În domeniul curriculum-ului, direcţiile principale de acţiune au vizat: 

 

 Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev care să asigure 

dobândirea competenţelor cheie europene prin utilizarea unor strategii didactice moderne şi 

prin caracterul formativ al demersului didactic, asigurate printr-o comunicare logică şi 

intredisciplinară; 

 Motivaţia participării cadrelor didactice şi a elevilor la programe de pregătire pentru 

performanţă şcolară, educaţie formală şi informală; 

 Asigurarea accesului elevilor la cabinetul de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi 

profesională; 

 Corelarea planului de şcolarizare cu opţiunile  şi interesele elevilor, ţinând cont de 

posibilităţile de inserţie pe piaţa muncii sau de continuare a studiilor în învăţământul 

superior. 
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În acest context, principala preocupare a cadrelor didactice în anul şcolar 2017-2018 a fost 

parcurgerea integrală a materiei planificate.   

 

 

Situaţia promovării elevilor în iunie 2018 a fost următoarea: 

 

 La clasele 0-IV din  207  elevi,  au promovat toți, promovabilitate 100% ; 

 La clasele V-VIII din 211 elevi,  au promovat 203, promovabilitate 96,20% ; 

 La clasele IX-XII din  537 elevi, au promovat523, promovabilitate 97,39%. 

 

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

 

 La clasele V-VIII  cei 8 corigenti au promovat toți. 

 La clasele IX-XII din cei 14 corigenți  au promovat 12elevi, iar doi elevi  au rămas repetenți. 

 

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

al II-lea: 

 

 La clasele 0-IV-  207 elevi au primit calificativul F.B. la purtare; 

 La clasele V-VIII – niciun elev nu a primit note sub 7 la purtare. 

 La clasele IX-XII – 2 elevi au  fost notați cu nota 6 la purtare, iar 2  elevi au avut  nota 7. 

Un elev a fost exmatriculat de la clasa a XI-a E. 

 

Situaţia rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale 

    La Examenul de Evaluarea Natională 2018  s-au prezentat 52 elevi. Rezultatele pe discipline 

sunt următoarele: 

 Limba română:  Sub 5 ( un elev) 

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

                                      Între 6,00 - 6,99  (10 elevi) 

                                      Între 7,00 - 7,99  (15 elevi) 

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

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

 

 

 Matematica:      Sub 5 (5 elevi) 

                                     Între 5,00 – 5,99 (24 elevi) 

                                     Între 6,00 - 6,99  (10 elevi) 

                                     Între 7,00 - 7,99  (6 elevi) 

                                     Între 8,00 - 8,99  (6 elevi) 
                                         Între 9,00-10,00 ( 1 elev). 

 

Comparativ cu anul şcolar 2016-2017 se constată un salt calitativ însemnat (25 elevi au avut 

note sub 5 in 2017 față de 5 elevi anul 2018). La limba română  este aproximativ aceeași față de anul 

școlar precedent. 
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Admiterea absolvenţilor de clasaasele a VIII –a s-a realizat astfel: 56 eleviau fost 

înmatriculaţi la Colegiul de Artă: 

 16 elevi la profilul muzică 

 11 elevi la arte plastice  

 11 elevi la profilul arhitectură 

  4 elevi la conservare - restaurare bunuri culturale.  

 

  La repartiţia computerizată au participat 6 elevi: 1 elev la Colegiul Național ”Petru Rareș”, 2 

elevi la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, 2 elevi la Colegiul Economic ”D.  Cantemir”, 1 elev la 

Colegiul Tehnic ”Samoil Isopescu ”. Cinci  elevi au susținut examene de admitere în învățământul 

vocațional, iar un elev a fost admis la Liceul Filadelfia. Doi elevi s-au înscris la Școala Profesională. 

 

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

nostru. În sesiunea iunie-iulie au promovat 113 elevi din cei 124 elevi prezentaţi, adică am 

înregistrat o promovabilitate de 91,12%. 

 Medii între 6,00 - 6,99  (21 elevi) promovabilitate 18,38% 

 Medii între 7,00 - 7,99  (52 elevi) promovabilitate 45,35% 

 Medii între 8,00 - 8,99  (34 elevi) promovabilitate 30,08% 

 Medii între 9,00 - 10  (7 elevi) promovabilitate   6,19% 

 

In urma examenului de bacalaureat sesiunea august-septembrie 

2018, din cei 15 elevi înscriși au promovat 5 dintre ei, 10 elevi au 

fost declarați respinși.  

Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat este de 95,16%. 

 

 Situaţia absolvenţilor de clasa a XII-a promoția 2018 din Colegiul de Artă”Ciprian Porumbescu” 

se prezintăastfel:    
 57 absolvenţi sunt studenţi la facultăţi de profil artistic, arhitectură, arte plastice-design, 

facultatea de litere; 

 28  absolvenţi sunt studenţi la facultăţi apartinând altor profile; 

 5 sunt admişi la şcoli postliceale; 

 1  plecat la studii de specialitate  în străinătate Danemarca; 

 5  s-au angajat; 

 9  sunt în evidenţă la şomaj; 

 20 nu sunt cuprinși in nicio formă de învățământ. 

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

 Profil muzică : 68% 

 Profil arte plastice : 48% 

 Profil arhitectură, arte ambientale si design : 56,52% 

 Profil conservare-restaurare bunuri culturale : 29,16% 

 Profil filologie : 27,58% 

 

0

20

40

60



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava                                                                            An școlar 2017-2018 

 

5 
 

CATEDRA INVĂȚĂTORILOR 

Pe parcursul semestrului al  II-lea al anului şcolar 2017-2018, catedra metodică a 

învăţătorilor şi-a propus următoarele obiective: asigurarea calităţii actului educaţional, 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 MEN, precum şi de 

recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.,Datorită formatului electronic al 

manualelor la CLR şi MEM, în cadrul activităţilor didactice s-au utilizat frecvent soft-uri 

educaţionale şi alte mijloace audio-video. 

                 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 
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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. 

               Doamna prof. Melinte Cristina a întocmit patru planuri remediale la disciplinele CLR şi 

MEM pentru elevii care au un ritm mai lent de înţelegere şi realizare a sarcinilor de lucru,rămânând 

cu elevii după ore  ajutându-i să recupereze şi să ajungă la nivelul clasei. Planurile au fost 

înregistrate la secretariatul şcolii şi au fost realizate după ore, în sala de clasă E7. 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. 

ACTIVITATEA METODICĂ 

 prof. înv. primar  Melinte Cristina a ţinut lecţie demonstrativă la CLR, cu titlul: „Cuvântul. 

Propoziţia. Textul” (recapitulare semestrială). 

 prof. înv. primar  Mitu Daniela a ţinut lecţie demonstrativă la Dezvoltare personală, cu tema 

 asistenţă la ora de matematică efectuată de responsabila comisie metodice,Cucoş Gabriela, la 

clasa a II-a A, la invitația doamnei învățătoare Șalar Paula. 

 referat cu tema : Strategii pentru a menține disciplina la clasă (prof. înv. primar Cucoş Gabriela). 

PERFECȚIONARE 

 Doamna prof. înv. primar Chiriliuc Oana a participat la cursul Abilitarea curriculară a cadrelor 

didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare, program avizat de MEN si 

furnizat de Casa Corpului Didactic Gheorghe Tofan. 

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE  

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat : 

 programe artistice, serbări şcolare la sfârșit  de an scolar sub îndrumarea tuturor cadrelor 

didactice din învățământul primar ; 

 “Scoala  la Muzeu .Paşi spre cunoaştere “( prof. înv. primar  Boanță Otilia, prof. înv. primar 

Cucoş Gabriela, prof. înv. primar Chiriliuc Oana, prof. înv. primar Puiu Loredana); 

  excursia tematică „Să cunoaştem Bucovina”(prof. înv. primar  Melinte Cristina); 
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 excursia tematică la Iaşi (prof. înv. primar  Mitu Daniela); 

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

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

 în săptămâna „Şcoala altfel” s-au vizitat diferite instituţii din Suceava : Fabrica de îngheţată 

„Betty”, Ferma „Natanael”, Fabrica de pâine „Mopan”, Inspectoratul de Poliţie, Inspectoratul 

pentru  Situaţii de Urgenţă, atelier de croitorie; 

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

săptămânii „Şcoala altfel” (prof. Raţă Elena , prof. înv. primar  Melinte Cristina);.  

 realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor de la plastică, la final de clasa I( prof. înv. primar  

Melinte Cristina,  prof. Chinchişan Oana); 

 „O floare pentru mama!” ( prof. înv. primar  Boanță Otilia); 

 “Fluturasi și buchete pentru mama”, activitate realizată alături de clovnul Roland la McDonalds ( 

prof. înv. primar  Boanță Otilia) 

 Expozitia de afise cu tema ,,Spune  nu violentei!” (înv. Șalar Paula); 

 Matematică distractivă(prof. înv. primar Cucoş Gabriela)M; 

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

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

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

 ”Educaţia rutieră,educaţie pentru viaţă” (prof. înv. primar Puiu Loredana) 

 „Luna pădurii”,„Pădurea – adăpost pentru animale ” prof. înv. primar Puiu Loredana) 

 ABC-ul educaţiei rutiere (prof. înv. primar Puiu Loredana); 

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

 „Suntem copiii Europei” (prof. înv.primar  Raicu Adina); 

 “Mărțișor din suflet de copil” (prof. înv.primar  Raicu Adina); 

 “Întinde mâna, prietene!” (prof. înv.primar  Raicu Adina); 

 Sănătate în bucate” educație pentru sănătate -activitate practică desfășurată în sala de clasa-

educație pentru sănătate (prof. înv. primar  Chiriliuc Oana); 

 ,,Dinți sănătoși pentru un zâmbet frumos”-prevenția înainte de toate-activitate desfășurată în 

parteneriat cu -Centrul Stomatologic,,New Dent” (prof. înv. primar  Chiriliuc Oana); 



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava                                                                            An școlar 2017-2018 

 

8 
 

 ,,Învăț să înot”-activitate desfășurată în parteneriat cu Complexul de natație și kinetoterapie  

USV Suceava (prof. înv. primar  Chiriliuc Oana); 

 ”Cum ne comportăm în școală pentru a fi în siguranță”-dezbatere (prof. înv. primar  Chiriliuc 

Oana); 

  Gânduri și surprize pentru mama” –activitate practică (prof. înv. primar  Chiriliuc Oana) 

 ”Suntem copiii Europei”-activitate desfășurată cu ocazia Zilei Europei (prof. înv. primar  

Chiriliuc Oana); 

 ”Săptămâna politeții”-sunt școlar politicos (prof. înv. primar  Chiriliuc Oana); 

 ”Zâmbete și flori”- expoziție dedicată zilei de 1 Iunie  (1 iunie-15iunie)Muzeului de Științe ale  

Naturii Suceava (prof. înv. primar  Chiriliuc Oana). 

 

CONCURSURI ȘCOLARE: 

Concursurile la care au participat elevii clasei I A, coordonați de doamna profesor în învățământ 

primar Melinte Cristina sunt:  

 Concursul Naţional „Comper” – un elev a luat Premiul I la Etapa Naţională şi  10 elevi cu 

punctaj de 100 la una din cele două etape ale concursului (disciplina CLR sau MEM); 

 Concursul de Interpretare şi Creaţie „HeArt” – secţiunea Creaţie Plastică – un Premiu II, un 

Premiu III şi o Menţiune; 

 Festivalul Judeţean „Artis” – Premiul II cu dans de societate, VALS; 

 Concursul Regional de Creaţie „ Fantezie şi culoare de Sfintele Paşti” (secţiunea Desen – 3 

Premii I); 

 Concursul Naţional „Naşterea Domnului – Renaşterea bucuriei” (creaţie plastică – un Premiu 

I, un Premiu II şi un Premiu Special); 

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

premiul I,II, III , mențiuni (clasele pregatitoare, clasele I); 

 Concursul de educație rutieră MICUL PIETON: 4 premii I, 2 premii II, 2 premii 3( prof. înv. 

primar  Boanță Otilia, prof. înv. primar Cucoş Gabriela);. 

 Concursul de Interpretare și Creație Heaven  Art – ediția II, 2018: premiu I (Tabarcea 

Alexandru ), premiul III (Anca Griga) de la clasa a II-a B prof. înv. primar  Mitu Daniela 



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava                                                                            An școlar 2017-2018 

 

9 
 

șipremiul III (Calin Ania Sabina,  Harasemiuc Elisei de la clasa I B, prof. înv. primar Cucoş 

Gabriela. 

 Concursul ,, Vis de copil în casa bunicilor”- Ediția XXII-a:Premiul I- Hrituleac Simona, Premiul 

II- Murariu Maria, Mentiune- Anton Maia  de la clasa a II-a A, înv. Șalar Paula. 

PROIECTE EDUCAŢIONALE 

        S-au derulat pe parcursul semestrului următoarele proiecte educaţionale : 

 Proiectul interjudețean „Micul pieton”, finalizat cu un concurs de educaţie rutieră intre 

echipele clasei  Clasa pregătitoare B ( Boanţă Otilia)  , Clasa IB (Cucoș Gabriela),proiect 

coordonat deProf.Croitor Viorica ,Prof. Muntean Adriana-Mariţa având ca parteneri Scoala 

Gimnazială „Ion Creangă”, Suceava,  Școala Gimazială Nr. 8, Suceava, Colegiul de Artă 

„Ciprian Porumbescu”, Suceava; 

 Activitate aplicativă:”Din suflet pentru mamă!” (prof. înv. primar Boanţă Otilia,prof. înv. 

primar Cucoş Gabriela); 

 ,,Bibliotecar pentru o zi”, proiect iniţiat de doamna prof. Alina Papuc în colaborare cu elevii 

clasei a II-a B, coordonaţi de prof. înv. primar Mitu Daniela 

 ,, Călătorie în  lumea basmelor”- activitate în parteneriat cu biblioteca școlii/înmânarea 

pașaportului de cititor  (prof. înv. primar  Chiriliuc Oana) 

 ,,Hai să-ntindem hora mare!”-activitate în parteneriat cu Ansamblul Artistic,,Ciprian 

Porumbescu”/Centrul Cultural Bucovina- în cadrul activității desfășurată în colaborare cu 

dansatorii profesioniști ai ansamblului ,,Ciprian Porumbescu”, elevii au dansat alaturi aceștia 

și au vizionat o suită de dansuri populare. Membrii Orchestrei ,,Ciprian Porumbescu “le-au 

prezentat elevilor instrumentele, apoi au interpretat scurte fragmente muzicale. Specialiști ai 

Centrului Cultural Bucovina le-au prezentat copiilor costume populare din diferite zone ale 

țării, măști, căiuți, ouă încondiate și alte obiecte tradiționale folosite în trecut sau prezent, 

apoi au observat cum se construiesc păpușile pe care le mânuiesc actorii teatrului pentru 

copii, în cadrul reprezentațiilor scenice; elevii au avut ocazia să mânuiască, ajutați de actori, 

păpușile, și să improvizeze scurte dialoguri (prof. înv. primar  Chiriliuc Oana) 
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PARTENERIATE: 

 Pe parcursul semestrului al II-lea al anului şcolar 2017-2018 s-au încheiat la învățământul 

primar urmatoarele parteneriate: 

 “Eminescu la ceas aniversar” -Parteneriat cu biblioteca Colegiului de Artă „ Ciprian 

Porumbescu (prof. înv. primar  Melinte Cristina,prof. Papuc Alina, prof. înv. primar Cucoș 

Gabriela ); 

 Acord de parteneriat încheiat cu Şcoala „B.P.Haşdeu” Iaşi, în cadrul Concursului 

Internaţional „Sărbătoarea Învierii – Lumina sufletelor noastre”, ediţia a VI-a, 2018 (prof. 

înv. primar  Melinte Cristina); 

 Acord de parteneriat încheiat în cadrul concursului „Artis” cu şcolile implicate în organizarea 

acestui concurs (Şcoala Gimnazială nr.4, Şcoala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod”, 

Liceul cu Program Sportiv Suceava, Eco-Şcoala Gimnazială Bosanci şi Şcoala Gimnazială 

„D. Păcurariu” Şcheia ) (prof. înv. primar  Melinte Cristina); 

 Protocol de colaborare cu Şcoala Gimnazială Nr.12 Botoşani în cadrul Proiectului Regional 

„Fantezie şi culoare de Sfintele Paşti” (prof. înv. primar  Melinte Cristina); 

 Acord de parteneriat încheiat cu Şcoala Gimnazială Litei, Iaşi, în cadrul Concursului 

Naţional „Naşterea Domnului – Renaşterea bucuriei”, ediţia a VI-a, 2018 (prof. înv. primar  

Melinte Cristina) 

 Protocol de colaborare cu Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava prin participarea la diferite 

spectacole de teatru găzduite de această instituţie(toate învățătoarele) 

 

PUBLICAȚII: 

 Voluntariatul – punte de legătură între copii” – în cadrul Conferinţei Internaționale „Valori 

europene în educaţie”, desfăşurată la Şcoala Gimnazială nr.10 Suceava, din cadrul proiectului 

de parteneriat european ERASMUS + „WE SCHOOL EUROPE” (prof. înv. primar  Melinte 

Cristina); 

 „Rolul formativ al activităţilor extracurriculare” – în cadrul Simpozionului Internațional 

„Valenţe formative ale activităţilor extracurriculare şi de parteneriat”, desfăşurat la Şcoala 

Gimnazială Liteni, Iaşi(prof. înv. primar  Melinte Cristina); 
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 „Crăciunul în ochii copiilor de ieri şi de azi” – în cadrul Conferinţei Naționale „Cultură, 

spiritualitate şi identitate naţională în contextul globalizării”, desfăşurată la Şcoala 

Gimnazială „B.P.Haşdeu” Iaşi, din cadrul proiectului de parteneriat naţional „Naşterea 

Domnului – Renaşterea bucuriei” (prof. înv. primar  Melinte Cristina); 

 „În paşi de dans” – în revista „EX  LIBRIS  MEIN”, editată de Centrul de Documentare şi 

Informare, Liceul „Ghe.Surdu”- Brezoi, Vâlcea, revistă realizată în parteneriat cu MEN şi 

Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei (prof. înv. primar  

Melinte Cristina);. 

 Publicarea articolului în cartea în format electronic „Cei șapte ani de acasă (prof. înv. primar 

Cucoş Gabriela). 

SIMPOZIOANE, CONFERINȚE 

 Participarea la  Conferinţa Internațională „Valori europene în educaţie”, desfăşurată la Şcoala 

Gimnazială nr.10 Suceava, din cadrul proiectului de parteneriat european ERASMUS + „WE 

SCHOOL EUROPE” cu lucrarea „Voluntariatul – punte de legătură între copii” şi la 

workshop-ul „TEAM -  Together Everyone Achieves More”, din cadrul aceluiaşi proiect 

(prof. înv. primar  Melinte Cristina); 

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

Creație ,,Micii Iconari”de la Adâncata , la Așezământul de Copii Sfîntul Leontie Rădăuți. 

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 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 didactice. 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; 
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stimularea elevilor pentru a reuşi; s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească 

interesul elevilor în sensulconstruirii 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 DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMĂNĂ 

În semestrul al II-lea al anului școlar 2017- 2018, 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 depredare/învățare 

prinproiectarea 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 2017-

2018. 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 și 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 metodologiadesfăşurării 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 au făcut parte doamnele prof. Liliana 

Balan, Dana Trocin, Anca Varga, Sabina Roman. Conform graficului și metodologiei s-a organizat 
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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 avaluare națională și de bacalaureat. 

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

literatura română în semestrul al doilea al anului școlar 2017/ 2018. Astfel, doamnele profesoare 

Liliana Balan, Sabina Roman, Anca Varga și Dana Trocin (pentru clasa a XII-a) și Sabina Roman și 

Anca Varga (clasa a VIII-a), au continuat pregătirea suplimentară pentru examenele naționale, 

conform orarului stabilit. 

 În ceea ce privește pregătirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele școlare, eleva 

Ocheană Delia, clasa a VI-a B, pregătită de doamna profesoară Dana Trocin, a participat la faza pe 

municipiu a Olimpiadei de Limbă și Literatură Română. 

 La Concursul de creație Tinere condeie-etapa județeană au obținut premii elevii:  Premiul  I, 

Dragnea Maria Cristina, clasa a XII-a D, profesor coordonator Dana Trocin și Rusu Ioana-Sadovei a 

obținut premiul al II-lea, profesor coordonator, Manuela Muscă. La Concursul Județean ,,Trecutul, 

prezentul și viitorul nostru”, ediția I, organizat de Clubul Copiilor Gura Humorului, jud.Suceava, 

cuprins în C.A.E.J. 2018, poziția 11, pg.20, domeniul C7: Educație civică, voluntariat, proiecte 

caritabile, au obținut premii elevii:Premiul I: Stoenescu Anubis,clasa a VI-a B, Premiul I: 

Brustureanu Cucu Boca Iunia Ioana,clasa aVII-a B, elevi îndrumați de dna profesoară Dana Trocin. 

La Olimpiada Lectura ca abilitate de viața, etapa județeană, eleva Rusu Sadovei Ioana (prof. 

coordonator Manuela Muscă), Clasa a XII-a E a obținut Mențiune. De asemenea, revista colegiului, 

Noi, a obținut și anul acesta titlul de laureat la etapa națională, fiind coordonată de doamnele 

profesoare Sabina Roman, Dana Trocin, Anca Varga și Muscă Manuela, alături de domnul profesor 

Iulian Asiomionesei. 

 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 2017/ 2018. În acest sens,   s-au continuat 

proiectele cercurilor de lectură începute în semestrul I, Livrovorii (prof. coordonator Liliana Balan), 

Aripi de cuvinte (prof. coordonator Dana Trocin).  Aceeași direcție a dezvoltării competențelor de 

lectură a fost urmărită și de doamnele  profesoare Sabina Roman, prin proiectul ,,Biblioteca mobilă”, 

și 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 
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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 Dana Trocin a susținut în 

semestrul al II-lea al anului școlar 2017/ 2018 o lecție demonstrativă în cadrul catedrei la clasa a IX-

a D, cu tema Literatura şi celelalte arte - Abordarea interdisciplinară a poeziei Dorinţa de  Mihai 

Eminescu. De asemenea, doamna profesoară Manuela Muscă a susținut o inspecție curentă pentru 

obținerea gradului I și a publicat articolul „Lectura...altfel. O retrospectivă”, în revista „Consilierul 

de lectură” (anul IV, nr.1, 2018). 

De asemenea, doamnele profesoare Sabina Roman, Dana Trocin și Manuela Muscă au 

participat ca profesori evaluatori la etapele locale și județene ale Olimpiadei de Limba Română, 

Lingvistică și Lectura ca Abilitate de Viață. 

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) și 

s-a continuat derularea parteneriatului cu Teatrul Mihai Eminescu, Botoșani. 

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

școlar 2017-2018, 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 2017 – 2018 o 

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

”Ciprian Porumbescu” şi cu recomandările pe linie de specialitate : parcurgerea integrală şi ritmică a 

materiei, la toate clasele şi specialităţile, conform planificărilor semestriale şi obiectivelor propuse, 

folosirea unui material didactic adecvat,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. 

În 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. 

Doamna profesoară Gabriela Hisem a participat  la diverse ateliere in cadrul restaurantulul 

McDonald's, Mother’s Day-confecționare felicitări, Happy Easter-pictare ouă,jocuri specifica 

coordonat activitățile ,,Si NOI avem drepturi” și ,,Educație pentru sănătate-Educație emoțională” în 

parteneriat cu Organizația Salvați Copiii; a organizat o excursie tematică in judetul Neamț-Artiști 

Nemțeni; a incheiat parteneriate de colaborare cu: Restaurantul  McDonald's, Organizația Salvați 

Copiii. A contribuit la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare prin 

participarea  la diferite  concursuri si olimpiade: Concurs județean “Behind the Words”: Premiul  I - 

Lazăr Sabina-Cristiana, Premiul I–Socoliuc Paul Ciprian, Premiul II –Matei Ruxandra, Bologa 

Diana, Premiul III-Mateiciuc Elena, Rusu Sadovei Ioana, Deacu Virgil, Lupu Oana, Mentiune- 

Roman Gabriel, Premiu Special- Ott Ramona, Floroiu Diana. Proiectul ,,Drepturile Omului pentru 

toți”,organizat de Asociația Liber la Educație,Cultură și Sport în parteneriat cu misiunea Permanentă 

a României la ONU ; Proiectul International Formidabilii- Concurs de cunoștiințe teoretice și 

aptitudini practice. La Olimpiada județeană de limba engleză s-au obtinut doua Mentiuni : Lazăr 

Sabina-Cristiana (clasa a IX-a C), Zigmund Andreea (clasa a VIII-a A). A participat la intocmirea 

subiectelor, a supravegheat și corectat lucrarile și implicit a pregatit elevii suplimentar in vederea 
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participarii la aceste concursuri. Doamna profesoară Anca Dascaliuc s-a implicat în organizarea în 

cadrul catedrei a Zilei Europei, la tabara internațională de limba engleza "English is FUNtastic" de la 

Bicaz cu un grup format din 18 elevi. De asemenea, doamna profesoară a susținut două referate în 

cadrul comisiei dirigintilor: Comunicarea scoala-familie, o necesitate și Importanta activităților 

extracurriculare in procesul de învățământ. Doamna profesoară Petronela Munteanu s-a implicat 

în:Olimpiada de limba franceză, toate etapele, elevii coordonați de profesor Petronela Munteanu au 

obținut Premiul II și Mențiune la etapa județeană ; a fost membru în Concursul Dictée Jeune, VII-

ème édition, Dictée Lavalloise, elevii au obținut un premiu I; a coordonat activitatea Rencontres et 

échanges francophones organizată la Biroul Francez Suceava și  activitatea Francophonie en Fête 

organizată la Biroul Francez Suceava. A fost profesor evaluator la toate etapele Olimpiadei de limba 

franceză,  la concursul județean La Dictee Lavalloise Suceava,  în Comisia de examinare și evaluare 

pentru admiterea la clasele cu regim bilingv, organizat la Colegiul Tehnic Samoil Isopescu  Suceava,  

în Comisia de organizare a probei anticipate din cadrul bacalaureatului francofon, clasa a XI-a, profil 

bilingv; profesor in comisia de Bacalaureat francofon la Colegiul Național Petru Rareș Suceava. 

Doamna profesoară Bejinaru Alexandra a participat în calitate de președinte al Olimpiadei Județene 

de limba franceză, desfășurată la Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava (martie 2018). În 

general, toți membrii catedrei s-au implicat în susţinerea de comunicări, referate și recenzii pentru 

promovarea unei didactici  moderne, precum și în organizarea și desfășurarea activităților 

extracurriculare. De asemenea, 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 profesorii metodisti Petronela 

Munteanu și Bejinaru Alexandra, coordonare de practica pedagogica relizată de doamnele profesoare 

Dăscăliuc Anca și Petronela Munteanu. Asadar, la nivelul catedrei de limbi  moderne exista un 

colectiv didactic  bine pregătit, cu experienţă profesională, dornic de afirmare, implicat activ în 

activităţi variate, preocupat   de perfecţionarea  continua; și in acest semestru s-a remarcat interes in 

promovarea  şi  încurajarea  activităţilor  în  echipă, în 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 2017-2018, comisia 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 colegii 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 realizat proiectul interdisciplinar ” Zbor de copil”, vizând promovarea 

valorilor democratice și ale drepturilor omului. Doamna profesoară a coordonat proiectul excursie 

”Pe urmele Ceahlăului” având ca obiective îmbogățirea cunoștințelor despre mediul natural, a celor 

de istorie și artă, realizat în parteneriat cu Parcul Național Ceahlău. 

Doamna profesoară Bialan Liliana a fost membru organizator şi secretar al Comisiei de 

organizare şi evaluare pentru etapa locală a Olimpiadei de Istorie de la Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava din 17 februarie 2018 (adeverinţa nr. 1037 din 17.02.2018 şi decizia nr. 1124 

din 13.02.2018); a fost membru al Comisiei de organizare şi evaluare a Olimpiadei de Istorie, etapa 
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judeţeană, organizată la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni din 17 martie 2018 (decizia nr. 

1194 din 05.03.2018); a fost membru al Comisiei de organizare a evaluării naţionale pentru elevii de 

clasa a VIII-a în anul şcolar 2017-2018, din uniatea de învăţământ centru de comunicare/centru de 

examen Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”; (decizia nr. 1662 din 09.06.2018); a fost membru 

în grupul de lucru pentru elaborarea propunerilor de subiecte la fazele locală şi judeţeană ale 

Olimpiadei de Istorie, din anul şcolar 2017-2018 (decizia nr. 1009 din 22.01.2018); a fost membru al 

Comisiei de organizare şi evaluare a Concursului de Istorie pentru clasele V-VII „Clio”, etapa 

judeţeană, organizată la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi din 12 mai 2018; a fost 

secretar al Comisiei de organizare şi evaluare a Sesiunii de referate şi comnicări ştiinţifice a elevilor 

din învăţământul liceal la disciplina istorie, etapa judeţeană, organizată la Colegiul „Vasile 

Lovinescu” Fălticeni, în data de 26 mai 2018 (decizia nr. 1476 din 17.05.2018); a fost preşedinte 

executiv al Comisiei de organizare şi evaluare a Concursului Memoria Holocaustului, etapa 

judeţeană, organizată la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, în data de 19 mai 2018 

(decizia nr. 1449 din 07.05.2018); a participat la ediţia I a Simpozionului Naţional Probleme 

metodico-ştiinţifice în învăţământul istoric gimnazial şi liceal.Unirea Basarabiei cu România, 

organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 30 martie 2018; s-a implicat în organizarea 

activităţii „Semnificaţia zilei de 9 Mai”, organizată la nivelul unităţii de învăţământ; a participat cu 

elevii claselor a IX-a C şi a IX- a D la la proiecția filmului documentar Pe eroi să nu îi cauți în 

mormânt! în data de 17 mai 2018, la sediul Muzeului de Istorie din Suceava; a pregătit elevii 

Creangă Ana şi Hreceniuc Samuel din clasa a VIII-a pentru participarea la faza locală a Olimiadei de 

Istorie şi elevii Butnariu Tabita, Tănasă Riccardo şi Popovici Bianca din clasa a V-a pentru 

participarea la faza locală a Concursului de Istorie „Clio”; eleva Popovici Bianca s-a calificat la faza 

judeţeană, unde a obţinut nota 7,50; a participat la activităţile comisiei metodice a profesorilor de 

istorie organizate la la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava în data de 17 .05. 2018 – sem. II; 

 Domnul profesor Petre Gorea a coordonat proiectul ”Educație financiară”, parteneriat cu 

filiala Băncii Naționale Suceava.Doamna prof. Țolca Doinița s-a axat pe folosirea unor strategii 

didactice care au sigurat legătura dintre cunoştinţele teoretice şi cele de natură practică prin 

implicarea elevilor din clasele a VI a B, a VIIIa A, a IX a D, a X a B, a XI a C, a XII a C ca voluntari 

în activităţile derulate la Centrul de Educație Incluzivă Suceava prin intermediul proiectului 

educațional de voluntariat SNAC - ”Voluntari în sprijinul comunității”, derulat în perioada 

noiembrie 2017 – iunie 2018:  Să învățăm împreună – My body!, Să mâncăm sănătos, In loc de 
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imagini; Doamna profesor a coordonat grupul de  elevi participanți la Centrul de Excelență la 

Geografie organizat la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava – perioada octombrie 2017 – 

februarie 2018: Boghean Luminița Grațiela –clasa a XI a C; Deacu Daniel Virgil –clasa a XI a B, 

Vatrautas Alexia, Stoian Cezara, Sferlic Radu –clasa a X a D, Cristurean Anastasia – clasa a XII a;A 

coordonat participarea elevilor la olimpiada de geografie – fazele locală și județeană: Mendela 

Alexandru –clasa a XI a D, Boghean Luminița Grațiela –clasa a XI a C; Deacu Daniel Virgil – clasa 

a XI a B, faza locală -Vatrautas Alexia, Stoian Cezara – clasa a X a D. A coordonat participarea 

elevilor din clasa a XII a (Petrovici Diana, Cristurean Anastasia, Covrig Andreea) la Concursul 

interjudețean ”Student pentru o zi”, organizat de Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava. Doamna 

profesoară a participat cu un echipaj a elevilor clasei a X a A la concursul interdisciplinar ”Mediu-

Ecologie-Om” organizat de Colegiul Tehnic ”Al.I.Cuza” Suceava, în cadrul programului ”Eco-

școala”, obținând mențiune.A participat la proiectul educațional ”Țara ta, tradiția ta!”, organizat de 

Bancpost la Muzeul Bucovinei, pe 5 iunie 2018, cu un grup de elevi de la secția de Arte plastice 

(clasa a Xa B și clasa a VI a B). A obținut promovabilitate de 100% la examenul de Bacalaureat la 

disciplina Geografie (15 elevi înscriși și promovați, media generală 7,14). De asemenea doamna 

profesoară Țolca Doinița a participat la olimpiada de geografie faza judeţeană, ca și evaluator și 

responsabil al comisiei pentru clasa a IX a; a participat ca membruîn grupul de lucru pentru 

elaborarea subiectelor la etapa locală a Concursului Școlar Național de Geografie pentru clasele V-

VII ”Mica Olimpiadă de Geografie”; a participat ca membru în grupul de lucru pentru elaborarea 

propunerilor de subiecte la faza județeană a olimpiadei de geografie, proba practică,  organizată la 

Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” Suceava; a participat ca membruîn grupul de lucru 

pentru elaborarea propunerilor de subiecte la faza interjudețeană a Concursului de Geografie ”Ionița 

Ichim”, din 12.05.2018. 

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 lotului 

pentru olimpiada de Logică elevul  Araújo P. Regado Guilherme obținând punctajul maxim pentru 

elevii de clasa a IX- a la nivelul județului. A coordonat pregătirea elevilor pentru examenele 

naționale obținând o promovabilitate de 91,5%. 

Domnul prof. Rusu Ciprian a organizat o excursie tematică ”Artiști nemțeni„ cu clasele a 

VII-A, B, VI B, V B. A publicat cartea ”Misiunea profesorului de religie în contextul diversității 
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religioase din cadrul învățământului românesc preuniversitar” la editura George Tofan. A urmat 

cursul de formare ”Managementul educational”. 

Doamna prof. Anamaria Munteanu  a pregătit eleva Popovici Denisa Damares care a obținut 

Mențiune la Olimpiada Nationala de Religie, a pregătit  eleva Dubadufca Eusebia care a obținut 

Mențiune la Concursul de Eseuri și Poezii  ”Biserica din sufletul copilului”. Doamna profesoară a 

organizat un miniconcert de cântece pascale susținut de Grupul coral Artes al Colegiului de Arta 

”Ciprian Porumbescu” in cadrul ”Scolii Altfel”, o activitate de comemorare a Eroilor Neamului in 

Anul Centenar, " Inaltarea Domnului si Ziua Eroilor", cu participarea elevilor din clasa a VIII a B, 

activitatea " Fața nevazuta a Muzeului" sustinuta la Muzeul de Istorie impreuna cu clasa a X a A. 

Doamna profesoară a organizat o activitate de prevenire a consumului de droguri , sustinuta de 

inspectorul de specialitate, doamna Elena Motovileț. Activitatea a fost realizata cu participarea 

claselor a IX- a din cadrul Colegiului de Arta. 

  Subliniem 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 primăvara 2018. Astfel, s-au stabilit noi planuri remediale și s-a intensificat munca în 

cadrul orelor de pregătire suplimentară pentru examenul de Bacalaureat. Drept urmare, rezultatele au 

fost pe măsura așteptărilor. 
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CATEDRA MATEMATICĂ-TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

 

Activitatea la nivel de catedră și de comisie metodică s-a desfășurat conform planului 

managerial stabilit la început de an 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-l 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 analizași 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: ”Apariția și dezvoltarea IT”– 

prof. Ciprian Ionel Hreţcanu, ”Abandonul școlar – cauze și modalități de prevenire” – prof. Isache 

Ionela Alina, “Probleme de optimizare”-prof. Țibu Dana Cristina.  

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”, iar doamna profesoară Doina Posastiuc a suținut lecția demonstrativă cu 

tema „Instrumentul Type. Adaugarea textului in imagine” la disciplina Procesarea computerizata a 

imaginii, la clasa a XI- C. 

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

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

examenului de bacalaureat, sesiunea februarie 2018. 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. 

Doamna profesoară Doina Posaștiuc a facut parte din comisia pentru monitorizarea 

absențelor, a organizat împreună cu doamna prof. Ventoniuc Nicoleta  „Atelierul de lucru pe echipe” 

pentru activitatea „Securitatea  alimentaţiei”  la care au participat elevi din clasa   a VII-a B. 

Doamna profesoara Țibu Dana Cristina a participat în cadrul proiectului “COBALT – 

Cognitive Optimization by Assistive Learning Tool”, număr de referinţă 2017-1-FR01-KA202-

013597307144, finanţat prin programul ERASMUS PLUS; a susţinut inspecţia curentă 2 pentru 

acordarea gradului didactic II,  sesiunea 2017 – 2019 ; a fost profesor evaluator şi profesor însoţitor  

la etapa locală a Olimpiadei de Matematică/ Concursul Naţional de Matematică Aplicată “Adolf  

Haimovici”, Colegiul Tehnic “Petru Muşat” Suceava, 18 februarie 2018;Profesor evaluator şi 

profesor însoţitor  la etapa judeţeană a Olimpiadei de Matematică/ Concursul Naţional de 

Matematică Aplicată “Adolf  Haimovici”, Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava, 10 martie 

2018;Profesor evaluator în cadrul Simularii Examenului de Evaluare Naţională la clasa a VIII, 

disciplina Matematică, martie 2018; a participat la Conferinţa Regională “Violenţa Şcolară – Abuzul 

asupra copilului”, desfăşurată în cadrul Comisiei judeţene de prevenire a violenţei în mediul şcolar, 

organizată de I.S.J Suceava, 23 martie 2018;Profesor organizator al Excursiei Documentare în 

judeţul Braşov: “Edificii de Patrimoniu Naţional şi Unesco”, 25 – 27 martie 2018; Organizator al 

Proiectului Internaţional de Matematică Aplicată Cangurul, clasele V-XII, desfăşurat în data de 5 

mai 2018;Participare la Acţiunea “Fii conştient, nu dependent”, avizată de I.S.J Suceava şi 
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autorizată de Primăria Municipiului Suceava, în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, cu 

activităţile: mars antiviolenţă şi simulare de accident rutier, 17 mai 2018; Profesor evaluator în 

cadrul examenului de Evaluare Naţională la disciplina Matematică, clasa a VI-a, mai 

2018;Participare la Conferinţa de diseminare a proiectelor de educaţie pentru mediu “Colocviile 

educaţiei pentru mediu”, cuprinsă în CAEJ/2018, Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret”, 5 

iunie 2018;Participare la Campania Naţională “Informare acasă! Siguranţă în lume!”, organizată 

de Ministerul Românilor de Pretutindeni, Sala “Ştefan cel Mare” a Consiliului Judeţean Suceava, 20 

iunie 2018. 

Doamna profesoara Hrab Carmen Daniela a fost profesor asistent la Olimpiada de Informatică 

– etapa județeană desfașurată la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, martie 2018;profesor 

asistent la Olimpiada de Tehnologia Informației– etapa județeană desfășurată la Colegiul Național 

„Petru Rareș” Suceava, conform adeverinței nr. 581 din 20.04.2018;a participat la activitățile 

desfășurate în cadrul Cercului Pedagogic al profesorilor de informatică, atât la nivel liceal cât și 

gimnazial; membru în Comisia de organizare a evaluării naționale pentru eleviiclasei a VIII-a, 

membru al comisiei de evaluare la Concursul Internațional ”Formidabilii” –Etapa a II-a(Faza 

Națională – ”Campionii Primăverii”), an școlar 2017-2018, concurs organizat în luna februarie 

2018. A participat la implementarea activităților din proiectul ”Din grijă pentru mediu” desfășurat în 

perioada 12 martie – 1 iunie 2018;a participat la cursul de formare ”Dynamic Learning with 

Moodle”, din Maracena (Granada), Spain, perioada 1-8 aprilie 2018, administrat de MOVIDEA, din 

cadrul proiectului Erasmus+ KA1. 

 Doamna profesoară Isache-Grădinaru Alina:a participat la cursul introductiv Lions Quest 

“Aptitudini pentru adolescență”;a întocmit opționalul: MATEMATICĂ DESCRIPTIVĂ;a organizat 

concursul: Formidabilii;a participat ca evaluator Olimpiada Națională de Matematică/ Concursul 

Național de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici”; a participat ca profesor evaluator Evaluare 

Națională și  Bacalaureat. 
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CATEDRA DE ȘTIINȚE-EDUCAȚIE FIZICĂ 

 

În semestrul al II-lea, Comisia metodică Științe și Educație fizică și Sport și-a desfășurat 

activitatea în conformitate cu Planul managerial, întocmit la începutul anului școlar 2017-2018, pe 

cele patru componente: curriculum, resurse umane, resurse materiale și dezvoltare comunitară.  

 Componenta curriculară 

La toate disciplinele, lecțiile au fost parcurse conform programelor școlare și planificărilor 

calendaristice, utilizându-se metode de predare - învățare – evaluare  activ participative, centrate pe 

elev, punând accent pe caracterul practic al lecției. Toți membrii comisiei au adaptat strategiile 

didactice și conținuturile specifice disciplinelor la particularitățile de vârstă ale elevilor. Urmărindu-

se creșterea interesului elevilor pentru disciplinele din această comisie, s-au utilizat materiale 

didactice atractive, softuri educaționale AEL , filme documentare, etc. Elevii au fost implicați în 

diferite proiecte, parteneriate și concursuri școlare. Progresul elevilor a fost monitorizat prin 

aplicarea periodică a testelor de evaluare curentă și la sfârșitul semestrului s-a aplicat testarea  

sumativă.  

Componenta resurse umane 

Doamna profesoară Dumitru Viorica a participat la cursul de formare: „Elemente de astronomie 

și astrofizică”,  martie- aprilie 2018, organizat de Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava. 

În cadrul comisiei metodice  au prezentat referatele de specialitate cu următoarele teme: 

„Destructurarea suporturilor papetare”–domnii profesori Dumitru Viorica și Andronic Sebastian și  

„Contribuția sportului la formarea conduitei morale și a personalității elevilor” -doamna profesoară 

Sasu Carmen. Doamna profesoară Ventoniuc Nicoleta a ținut lecția demonstrativă cu tema: 

„Anatomia sistemului excretor la om”–clasa a X a D–mai 2018.  Doamna profesoară Dumitru 

Viorica a publicat în revista  „Omul și natura”, lucrarea cu tema ”Reciclarea plasticului-pentru o 

lume mai curată”, februarie 2018 și în revista „Metamorfoze”, lucrarea ,,Mirajul apei”, august 2018. 

Toți membrii comisiei au participat la ședințele Comisiei metodice Științe și Educație fizică și sport 

și la Cercurile pedagogice. 

 Componenta resurse materiale 

Toți membrii comisiei au urmărit asigurarea funcționalității laboratoarelor de specialitate, 

utilizarea eficientă a mijloacelor didactice existente și achiziționarea unora noi, conform cu bugetul 

alocat.S-a realizat material didactic nou, au fost elaborate fișe de lucru și fișe de evaluare.  
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Dezvoltarea comunitară 

Obiectivele urmărite au fost deschiderea către comunitate, dezvoltarea și promovarea relației 

școală – comunitate, realizarea de parteneriate cu comunitatea locală. Doamna profesoară Ventoniuc 

Nicoleta a încheiat acorduri de colaborare cu Parcul Național Ceahlău județul Neamț în cadrul 

proiectului „Pe urmele legendelor Ceahlăului” și cu Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava în 

cadrul Concursului județean interdisciplinar „Savanți români în slujba omenirii”.Doamna profesoară 

Dumitru Viorica a încheiat un parteneriat educațional  internațional cu Romconcept Internațional 

Solutions în cadrul proiectului educațional de evaluare interdisciplinară a competențelor 

,,Formidabilii”- februarie -  mai 2018. 

Activități școlare și extrașcolare 

Doamna profesoară Ventoniuc Nicoleta s-a  implicat în următoarele activități: membru în 

Comisia de organizare și evaluare pentru Olimpiada de biologie, etapa județeană, desfășurată la 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, 3 martie 2018, coordonator al proiectului „Pe 

urmele legendelor Ceahlăului” activitate desfășurată împreună cu elevii clasei a 9 a A de la Colegiul 

de Artă Suceava, în data de 26 martie 2018, participant la Concursul Județean Interdisciplinar de 

Știință și Tehnică „Savanți români în slujba omenirii”-29 martie 2018. Premiile obținute la acest 

concurs sunt: Premiul I - eleva Eross Maria clasa a X-a B și Premiul III – Calinciuc Ioana și 

Polocoșer Lavinia - clasa a X- a C. Doamna profesoară Ventoniuc Nicoleta a participant la 

Concursul Județean de Biologie „Salvați păsările și copacii” – 27 aprilie 2018. Premiile obținute au 

fost: Premiul I – Constandache Emilia, Olariu Cristian, Gherghescu Denisa – clasa a V a B, Premiul 

II – Băncescu Ema, Sănduleac Denisa, Stoenescu Anubis - clasa a VI a B. A fost membru în 

Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană a Concursului Școlar Național de Biologie 

„George Emil Palade”, organizat la Școala Gimnazială nr.8 Suceava, 5 mai 2018 și profesor 

evaluator la disciplina biologie, la Evaluarea Națională la clasa a VI- a, la Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava, mai 2018. 

Doamna profesoară de chimie Dumitru Viorica a desfășurat următoarele activități:a participat la 

Concursul ,,Formidabilii”, etapa a II-a faza națională ,,Campionii primăverii”, februarie  2018 și la 

etapa a III-a - faza națională ,,Invincibili, în prag de vară”, mai 2018 elevii din clasa a VII a B, 

Brustureanu Iunia, Cimpoieșu Elena, Balica Anca-Gabriela și Beiu Andreea au obținut Premiul I. A 

coordonat grupul de elevi  din clasa a IX-a E care au participat la programul Junior Achievemet 

,,Educație pentru orientare profesională –Prevenirea abandonului școlar. Este profesia mea!”  
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(program derulat pe parcursul întregului an școlar).A participat la activitatea de voluntariat ,,Ajutor 

la teme”, în colaborare cu Biblioteca Bucovinei ,,I.G. Sbiera” Suceava, februarie-iunie 2018; A fost 

lector în cadrul  taberei de vară ,,Școala pe roți” în colaborare cu ISJ Suceava, USV Suceava, 

Societatea Științifică Cygnus, august 2018. 

Doamna profesoară de Educație Fizică și Sport, Sasu Carmen, s-a implicat în următoarele 

activități: a pregătit echipa de baschet a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava și a 

obținut Locul I la Etapa județeană –martie 2018; elevul Nistiriuc Daniel a obținut premiul I la 

Atletism – Săritura în lungime –mai 2018. Doamna profesoară Petrovici Corina s-a implicat în 

proiectul „O școală fără bullying” împreună cu elevii clasei a VI a B – martie 2018,  a pregătit eleva 

Ochiană Delia din clasa a VI a B pentru Campionatul Național de Cros copii – ediția XXVIII, unde a 

obținut Premiul I. 
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CATEDRA DE  STUDII TEORETICE ȘI MUZICĂ VOCALĂ 

În semestrul al II- lea al anului şcolar 2017-2018, 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  cu note cuprinse între 6 şi 10.Excepţie au făcut elevii, Luncaşu 

Erika(clasa aIX-a) şi Vasilovici Petru(clasa a X-a),care au obţinut note sub 6,fiind ulterior 

îndrumaţi.Nota maximă a fost obţinută de elevii: Grosu Teodora( clasa a IX- a) şi Costea 

Andreea(clasa a XI-a). La limita promovării , cu nota 6, au fost următorii elevi:, Popovici Ştefan, 

Bontean Samuel (clasa a X- a) şi Velescu Pavel (clasa a XI- a).  

La disciplinele Canto clasic  şi Canto popular, rezultatele de la examenele finale au fost bune 

şi foarte bune, înregistrându-se note cuprinse între de 8 şi 10;un singur elev a obţinut nota 

7,33(Cizmaru Ştefan, clasa a X-a,canto clasic). 

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:Cosovanu Irina, Onofrei 

Viorel-Andrei (clasa a IX-a), Băncescu Tudor, Lazaroff Toma, Manole Daniela, Stoica Petrică,  

Tuliuliuc Serafima (clasa a X-a), care au luat note sub 6, nefiind în pericol de îndrumare,datorită 

situaţiei din timpul semestrului.La disciplina Iniţiere vocală, nu s-au înregistrat note mai mici de 

6,33, aceasta din urmă fiind obţinută de elevul Velescu Pavel (clasa a XI-a).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.Istrate Elena, 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.Gavriliuc Mirabela, prof. Buraciuc Iulia  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.Istrate Elena, vicepreşedinte-şef de catedră, prof. Griga Florin şi 
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membrii: prof. Corjan Viorica, prof. Mititiuc Cezar, prof. Griga Anca,prof. Ciubotaru Ionuţ şi prof. 

Corjan Igor. 

Semestrul al II-lea a debutat cu două rezultate foarte importante obţinute de doamna prof. 

Iulia Buraciuc:Premiul I- Corul „Poco Crescendo” al Colegiului de Artă "CiprianPorumbescu" la 

Olimpiada Naţională Corală, etapa judeţeană; Premiul I- Corul „Poco Crescendo”  al Colegiului de 

Artă "Ciprian Porumbescu" la Olimpiada Naţională Corală, etapa zonală, Bacău. 

Pe data de 22 februarie 2018, doamna prof.  Gavriliuc Mirabela a  participat activ in cadrul 

comisiei metodice, susţinând o lecţie demonstrativă  la clasa a VI-a B, cu tema ,,Timbrul 

instrumental”. In data de 23 martie 2018, doamna prof. a coordonat proiectul ,,Urcus spre Inviere” 

ce s-a desfasurat in sala Auditorium ,,Ion Carp Fluierici” in colaborare cu prof. Munteanu Ana Maria 

și susţinut de catre grupul vocal Artes înfiinţat in anul 2017, cu un concert de cântece pascale. 

În luna aprilie,catedra de studii teoretice a fost implicată in proiectul intitulat ,,Alege 

muzica!’’şi masterclass-ul de Teoria muzicii-Solfegiu-Dicteu, susţinut de prof.univ.dr. Gheorghe 

Duţică, în colaborare cu conf.univ. dr. Luminiţa Duţică. Totodată, în cadrul acestei intâlniri a fost 

prezentată oferta educaţională pentru atragerea elevilor de liceu către Universitatea ,, G. Enescu’’din 

Iaşi. 

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

Competenţelor Profesionale, care a avut loc in luna aprilie, atât ca profesori îndrumători cât şi ca 

membri în comisii.Majoritatea absolvenţilor au fost admişi la Universităţile de Arte din ţară,obţinând 

rezultate remarcabile. 

         La concursul de Teoria Muzicii ,,George Holca’’ Botoşani, care a avut loc in perioada 19-21 

aprilie,domnul prof. Florin Griga a participat ca membru al juriului.Au  obţinut premii următorii 

elevi,indrumaţi de d-na prof. Iulia Buraciuc: Premiul I şi Premiul Special - eleva Jitaru Cristina –

clasa I , Premiul II - eleva Arotăriţei Aura –clasa I, Premiul I şi Premiul Special - eleva Griga 

Ana-Maria –clasa a II-a, Premiul I - eleva Tanase Abigail, clasa a II-a. La acelaşi concurs, elevii 

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

Paţa Medeea, clasa I –Premiul I şi Premiul Special Meşinschi Melina, clasa a III-a-Premiul I                                                                        

Iftime Alessandra, clasa a III-a-PremiulI, Tănase Ricardo,clasa a V-a-Premiul I, Constandache 
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Ştefan,clasa a VII-a-Premiul II, Cozmei Briana, clasa a X-a – Premiu I, Bunduc Oana, clasa a XI-a 

– Premiul I şi Premiul Special, Mihalcea Petru, clasa  a XII-a - Premiul I.  

De asemenea, Premiul I a fost obţinut de eleva Harasemiuc Daria şi Premiul II, de elevul 

Guadagnini Cosmin (clasa a IV-a), îndrumaţi de domnul prof. Iosif Pamparău. Rezultate remarcabile 

au obţinut elevii îndrumaţi de d-na prof. Doina Chişcă: Premiul II-eleva Andriuc Siluana, clasa a 

III-a, Premiul III- elevul Caterenciuc Teodor, clasa a III-a, Premiul III-elevul Arotăriţei Alexia, 

clasa a III-a. 

 În cadrul ofertei educaţionale,desfăşurată la Iulius Mall,elevele Ghiaţă Patricia,Tcaciuc 

Georgiana şi Ichim Sabrina, îndrumate de doamna prof. Anca Griga, au  reprezentat cu succes 

catedra de Muzică tradiţională-canto popular. 

          În luna mai, doamna prof. Iulia Buraciuca mai obţinut următoarele rezultate:Premiul III -

 eleva Arotăriţei Aura, la Concursul  HeArt; Premiul I - Trupa Pro Band -la 

Concursul HeArt ;Premiul I şi Premiul Special - eleva Drăgoi Magdalena -  HeArt ; Premiul 

Special al Juriului şi invitaţia de a cânta în două Concerte de Gală la Concursul Internaţional Coral 

„The Hajnowka’s OrthodoxChurch Music Days” Polonia, 2018, secţiunea Coruri de copii şi tineri. 

 În luna iunie, domnii pofesori Viorica Corjan şi Cezar Mititiuc au participat în calitate de 

solişti,la opereta ,,Crai nou’’,eveniment desfăşurat la Cetatea de Scaun a Sucevei.De 

asemenea,domnul prof. Cezar Mititiuc a participat în calitate de solist la cursurile de măiestrie 

vocală, susţinute de mezzo-soprana Viorica Cortez şi celebrul bariton francez Jean Philippe Lafont, 

ambele având loc in perioada 17 august-2 septembrie, ca parte integrantă din Întâlnirile Muzicale 

Internaţionale ,,George Enescu’’. 

  În semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018, doamna prof. Iulia Buraciuc s-a remarcat 

printr-o bogată activitate in cadrul catedrei: organizarea diferitelor activităţi extracurriculare - 

diferite momente artistice la Biroul Francez - Casa Prieteniei, Mărţişorul - între tradiţie şi artă 

(ediţia a IV-a), proiectul educaţional Muzica la timpul prezent, Tradiţie în modernitate - în 

săptămâna „Şcoala altfel” - activitate aflată deja la a VI-a ediţie sau Concursul de Interpretare şi 

Creaţie HeArt, inclus în CAEJ 2017-2018, Domeniul Cultural-artistic, C5 - poziţia 4, pag. 

19;participarea, pe 20 mai 2018, împreună cu Corul „Poco Crescendo”, la concertul susţinut de 

către marele violonist român Alexandru Tomescu la Suceava, în cadrul Turneului Internaţional 
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Stradivarius „Balada - un secol de muzică”;participarea activ, împreună cu elevii, la diverse acţiuni 

de voluntariat desfăşurate în cadrul Asociaţiei MultiCare - Suceava; participarea la activităţile din 

cadrul proiectului regional Alege muzica! Masterclass de Teorie, solfegiu, dicteu 2018, propus de 

Universitatea Naţională de Arte „George  Enescu” Iaşi, în colaborare cu CCD Botoşani şi Liceul de 

Artă „Ştefan Luchian” Botoşani, cumulând un nr. de 20 ore de formare continuă;membru al juriului 

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

iunie 2018;comisia de organizare şi evaluare pentru Concursul judeţean de muzică corală „Floarea 

speranţei”, ediţia a II-a, Ilişeşti, iunie 2018, în calitate de vicepreşedintă;implicarea personală  şi cu 

elevii, în programul „Ascultă 5 minute de muzicăclasică pe zi” implementat de Radio România 

Muzical, prilej cu care elevii clasei a VII-a A au  fost invitaţi să dea interviuri pentru postul radio 

mai-sus amintit;  participarea, în perioada 8 - 13 mai 2018, împreună cu corul „Vivat Musica” pe 

care îl conduce, la cea de-a XXXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional „The Hajnowka’s Orthodox 

Church Music Days” în Polonia, activitate pentru care a realizat un proiect de deplasare aprobat de 

ISJ Suceava;a iniţiat şi realizat parteneriate între Colegiul de Artă „C. Porumbescu” Suceava şi alte 

instituţii din oraş şi din alte localităţi, după cum urmează: Corul Naţional de Cameră „Madrigal - 

Marin Constantin” Bucureşti; Casa de Cultură a Studenţilor Suceava; Centrul Diecezan Caritas Iaşi; 

Şcoala gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata - Suceava; Şcoala gimnazială nr. 4 Suceava; Colegiul 

„Alexandru cel Bun” Gura Humorului; Şcoala gimnazială nr. 3 Suceava; Liceul Tehnologic „Oltea 

Doamna” Dolhasca; Şcoala gimnazială „Miron Costin” Suceava; Palatul Copiilor Suceava; Şcoala 

gimnazială nr. 2 Vicovu de Jos; Şcoala gimnazială nr. 3 Marginea; Şcoala gimnazială Şerbăuţi; 

Şcoala gimnazială Todireşti; Şcoala gimnazială „Petru Muşat” Siret; Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” 

Siret; Şcoala gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni; Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi 

etc.; promovarea  imaginii colegiului, ca invitată la unele emisiuni radio şi prin toate participările 

interne şi externe ale elevilor, unele dintre acestea fiind semnalate şi în mass-media: momente 

muzicale oferite în cadrul unor expoziţii de grafică şi pictură organizate de prof. Schipor Raluca, la 

Târgul Ofertelor Educaţionale, la concertele caritabile, la Concursul de Interpretare şi Creaţie HeArt, 

la Festivalul Judeţean „Soyons francophones!” Gura Humorului, precum şi la activităţile Biroului 

Francez;participarea  ca voluntar în luna iulie 2018 în cadrul taberei de creaţie Micii iconari, 

activitate desfăşurată la Parohia Adâncata 2, preot Mitu Pascal, în cadrul căreia se urmăreşte 

prevenirea şi/sau reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii de către elevii din zona rurală; 



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava                                                                            An școlar 2017-2018 

 

32 
 

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

nivel de şcoală, în săptămâna ,,Şcoala altfel’’, la supravegheri, în pregătirea elevilor de clasa a VIII-a 

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

În semestrul  al II-lea al anului şcolar 2017-2018,  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 semestrul 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: Asimionesei Monica şi Corjan Igor iar referatele au fost întocmite 

de către profesorii: Mihai Alin şi Gavriliuc Mirabela. În luna mai in cadrul catedrei am organizat şi o 

lecţie-recital la pian principal. 

            Comisiile de la examenele finale, au fost constituite din: preşedinte-director adjunct, prof. 

Istrate Elena, vicepreşedinte-responsabil catedră, prof. Iftimiu Adriana-Teodora şi membrii: pian 

principal -prof. Hreniuc Laura , prof. Andriescu Elena, prof. Călin Daniel, prof. Asimionesei 

Monica, prof. Gagiu Ciprian, prof. Gagiu Riciard, prof. Târnovan Antoanela,iar la pian 

complementar - prof. Călin Anca, prof. Gagiu Ovidiu, prof. Florea Nicoleta iar membrii comisiei 

pentru examenul de acordeon au fost prof. Corjan Igor şi Ciubotaru Ionuţ.  

Următorii profesori din cadrul catedrei de pian au făcut parte din diferite comisii de evaluare: 

domnul prof. Călin Daniel –membru în comisia de testare pentru clasa I, domnul prof. Onesciuc 

Johannes şi domnul prof. Gagiu Riciard – membrii în comisia de evaluare la examenul de admitere 

pentru clasa a IX-a,  iar  doamna prof. Iftimiu Adriana-Teodora  a fost prof. evaluator în cadrul 

probei practice pentru ocuparea posturilor didactice pentru muzică instrumentală (pian, violoncel, 

chitară, clarinet), domnul prof. Ianoş Valentin –membru în comisii de evaluare la nivel ISJ, metodist, 

de asemenea şi domnul prof. Onesciuc Johannes in calitate de metodist, au efectuat in semestrul II 

inspecţii atât la nivelul Colegiului de Artă cât şi la şcolile din judeţ. Domnul prof.Onesciuc Johannes 

a fost membru al juriului la Olimpiada de Interpretare Instrumentală –faza zonală de la Botoşani 

şi vicepreşedinte la Concursul HeArt. 

Activitatea profesorilor din cadrul catedrei de pian în semestrul II al anului şcolar 2017-2018 a avut 

următoarele rezultate:  

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

- Premiul I: Dragomirescu Alexandru, clasa a III-a, prof. Onesciuc Johannes; 
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                  Olteanu Andra, clasa a IV-a, prof. Antoanela Târnovan;  

 Marţincu Olivia, clasa a VI-a, prof. Gagiu Riciard; 

               Duciuc Giulia, clasa a VIII-a, prof. Asimionesei Monica;  

- Premiul II : Iftime Alessandra,  clasa a III-a, prof. Asimionesei Monica; 

                     Hritcu Maria clasa a VII-a , prof. Asimionesei Monica; 

- Premiul III: Caterenciuc Teodor clasa a III-a, prof. Gagiu Riciard; 

Cârstean Luca, clasa a V-a, prof. Gagiu Riciard; 

Ioana Iftime, clasa a IV-a,prof. Onesciuc Johannes; 

 Concursul „Carl Czerny” Piatra Neamţ;  

- Premiul I: Griga Ana, clasa a II-a, prof. Onesciuc Johannes; 

                           Dragomirescu Alexandru, clasa a III-a, prof. Onesciuc Johannes; 

 Festivalul - Concurs „Jurjac” Botoşani; 

   - Premiul I: Filip Selina clasa pregătitoare, prof. Andriescu Elena; 

                             Călin Ania Sabina, clasa I , prof. Andriescu Elena; 

                             Tănase Abigail,  clasa a II-a, prof. Andriescu Elena; 

                             Olteanu Andra, clasa a IV-a, prof. Antoanela Târnovan; 

 Concursul Internaţional de Interpretare„Miniatura romantică” – Galaţi; 

- Premiul I cu 100 de puncte : Hulupţuc Cosmin, clasa a X-a, prof. Asimionesei 

Monica; 

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

 Concursul „Lira de Aur” – Suceava;  

- Premiul II : Hulupţuc Cosmin cl. a X-a, prof. Asimionesei Monica; 

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

Hriţcu Maria cl. a VII-a , prof. Asimionesei Monica; 

- Diplomă de participare: Marţincu Olivia cl.a VI-a, prof. Gagiu Riciard; 

 Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, clasele III-VIII, faza zonală 

Botoşani ; 

-  Premiul I : Dragomirescu Alexandru cl.a III-a, prof. Onesciuc Johannes; 

 Concursul „Primăvara artelor” – Bacău;  

- Premiul I : Călin Ania Sabina cl.a I-a , prof. Andriescu Elena; 

 Concursul Internațional de interpretare muzicală„George Georgescu” Tulcea; 
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- Premiul III : Hulupțuc Cosmin cl. a X a prof. Asimionesei Monica; 

 Concursul PRO PIANO- Prietenii muzicii Cluj; 

- Premiul I: Lucan Aron clasa a II- a, prof. Gagiu Ciprian; 

 Concursul "Tinere talente" Suceava; 

- Marele trofeu „Tinere Talente”: Erhan Alex,clasa a IX-a, prof. Iftimiu Adriana; 

- Marele trofeu „Tinere Talente”: Oniga Emi, clasa a X-a, prof. Călin Daniel; 

- Premiul Special Fly Music :  Pamparău Octavian clasa X-a, prof. Iftimiu Adriana; 

- Premiul I cu medalie : Erhan Alex,clasa a IX-a, prof. Iftimiu Adriana; 

Emi Oniga, clasa a XI-a, prof. Călin Daniel; 

Pamparău Octavian, clasa a X-a, prof. Iftimiu Adriana; 

Lupescu Andreea, clasa a IX-a, prof. Iftimiu Adriana; 

Cozmei Miriam, clasa a IX-a, prof. Călin Anca; 

- Premiul I : Berari Ecaterina, clasa a I-a, prof. Călin Anca; 

Apăvăloaie Sara, clasa aVI-a, prof. Călin Anca; 

Bergheaua Miruna, clasa a VI-a, prof. Călin Anca; 

Zetu Betuel, clasa a VI-a, prof. Iftimiu Adriana; 

Creangă Ana, clasa a VIII-a, prof. Iftimiu Adriana; 

Andrieş Bogdan, clasa a X-a, prof. Călin Anca; 

Popovici Ştefan, clasa a X-a, prof. Călin Anca; 

categoria C. Bergheaua Miruna + Apăvăloaie Sara, prof. Călin Anca; 

- Premiul II  : Aroneţ Darius, clasa a VII-a ,  prof. Călin Anca; 

 Stamateanu Giulio, clasa a VII-a ,  prof. Călin Anca; 

 Concursul de interpretare si creaţie HeArt, Suceava; 

- Premiul I/compoziţie:  Erhan Alex,clasa a IX-a, prof. Iftimiu Adriana; 

Apăvăloaie Sara, clasa aVI-a, prof. Călin Anca; 

Bergheaua Miruna, clasa a VI-a, prof. Călin Anca; 

- Premiul II/interpretare : duet- Erhan Alex+Cizmaru Ştefan, prof. Iftimiu Adriana; 

 grupul Duo Art,prof. Călin Daniel. 

Membrii juriului la Concursul "Tinere talente" au fost: prof. Iftimiu Adriana, prof. Călin Anca; 

prof. Gagiu Ovidiu și prof. Târnovan Antoanela. 
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Doamna prof. Hreniuc Laura a participat la cursul de formare „Predarea bazată pe 

ataşament”- formator şi coordonator Simona Herb şi a urmat un curs de mentor la Centrul de 

Formare Info Educaţia Iaşi. 

        În cadrul ofertei educaţionale, desfăşurată la Iulius Mall, în data de 27 aprilie 2018 d-na prof. 

Călin Anca şi d-nul prof. Călin Daniel au îndrumat şi coordonat grupul de elevi participanţi la 

programul artistic ce au reprezentat cu succes catedra de pian. Doamna prof. Călin Anca a realizat şi 

broşura la secţia muzică cu rezultatele de la toate concursurile şi olimpiadele desfăşurate în anul 

şcolar 2017-2018. 

          Printre  activităţile realizate mai putem aminti si organizarea de producţii-recitaluri cu un nivel 

deosebit, de înaltă ţinută tehnică, artistică şi de atitudine ,la clasa de pian a d-nei prof. Andriescu 

Elena, a doamnei prof. Hreniuc Laura şi a doamnei prof. Tîrnovan Antoanela. 

          Majoritatea elevilor catedrei s-au prezentat la examene foarte bine, unii elevii au avut o 

prestaţie deosebită, cu un nivel 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 Naţională Craiova,unde a fost şi însoţitor de lot; la concursul “Lira de Aur” 

Suceava.  Domnul prof. Onesciuc Johannes a participat în calitate de corepetitor la concursul “Cel 

mai bun interpret”, Suceava,la faza finală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală 

clasele V-VIII de la Baia Mareși la „Noaptea Muzeelor”. 

Catedra de pian s-a implicat activ în activităţile organizate la nivel de şcoală, în săptămâna 

,,Şcoala Altfel”, la buna desfăşurare a Concursului „Cel mai bun interpret” din cadrul catedrei 

profesorii  Iftimiu Adriana, Călin Anca şi Gagiu Ovidiu  participând în calitate de prezentatori. Toţi 

profesorii din catedra de pian s-au implicat activ în organizarea Concursului ”Lira de Aur” , 2018. 

În cadrul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare am derulat o serie de parteneriate şi 

convenţii de colaborare, concretizate în rezultate materiale sau aprecieri deosebite pe care partenerii 

noştri le-au exprimat în diferite momente. Astfel, în urma acestor colaborări putem aminti: Doamna 

prof. Iftimiu Adriana -în baza acordului de parteneriat cu Asociaţia Casa Româno-Chineză Suceava 

şi Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, pe 5 martie a participat în cadrul „Festivalului 

Lampioanelor” cu două momente muzicale la pian susţinute de elevii Erhan Alexandru (compoziţie 
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proprie :”Lacrimile florilor de cireş”) şi Pamparău Octavian (Ciprian Porumbescu „O sară la 

stână”);10 mai 2018, în baza protocolului de parteneriat educaţional încheiat între Colegiul de Artă 

„Ciprian Porumbescu”Suceava şi Universitatea „Ştefan cel Mare”Suceava, a coordonat un moment 

artistic, alături de doamna prof. Săveanu Mihaela, cu prilejul Zilelor şi nopţilor studenţeşti în cadrul 

activităţii „Geneza Statului de drept şi evoluţia sa după Marea Unire” coordonată de către lector 

univ. dr. Marilena Oana Nedelea;19 mai 2018, a coordonat cu un moment muzical susţinut de elevul 

Erhan Alexandru, clasa a IX-a, care a interpretat „Hora detrunchiaţilor” de Ciprian Porumbescu şi 

„Pârâiaşul”de Eugen Doga, moment organizat cu ocazia programului”Muzica-Lumina Nopţii” din 

cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor” iniţiat de Muzeul Bucovinei ,Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava şi Casa Corpului Didactic „George Tofan”Suceava;a fost membră a comisiei 

de jurizare a concursului ”Sucevenii au talent”,ediţia a II-a, care s-a desfăşurat la Auditorium 

Joseph Schmidt al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava pe data de 27 mai. Activitatea doamnei 

prof. Iftimiu Adriana mai cuprinde şi organizarea, pregătirea, prezentarea şi promovarea Festivalului 

coral  „Bucuriile Cântării” ediţia a XIV – a 28 mai 2018, activitate realizată cu sprijinul 

Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. 

Domnul prof. Ianoş Valentina fostmembru în jurizarea unor concursuri naţionale şi 

interjudeţene; organizator de spectacole şi concursuri şcolare, Festivalul-Concurs „Juventus” unde 

Grupul Symbol a obţinut Marele Trofeu, tot cu acelaşi grup a organizat acţiuni de caritate; a 

sponsorizat concursul „Tinere Talente” cu 1000 de lei; a iniţiat parteneriate cu USV şi CCS. 

Domnul prof. Onesciuc Johannes a fost membru în echipa de organizare a evenimentului 

cultural ce a marcat 630 de ani de existenţă a Cetăţii de Scaun „Ştefan cel Mare”care s-a concretizat 

cu un concert susţinut de Gabriel Croitoru, Simina Croitoru şi Croitoru String Virtuosi;  a fost 

manager de turneu pentru zona Suceava în Proiectul naţional „Stradivarius-un secol de baladă”al 

Maestrului Alexandru Tomescu; în iunie a coordonat Proiectul „Crai Nou” ; a participat pe 7 iunie la 

Concertul Simfonic cu Orchestra „Camerata”,iar în iulie domnul prof. Onesciuc Johannes a fost 

vicepreşedinte al comisiei de jurizare în cadrul Concursului Naţional de Interpretare vocal –

instrumentală „Muzritm” de la Vatra Dornei.  

Domnul prof. Gagiu Ciprian a organizat în data de 14 februarie „Recital de Jazz” la Câmpulung 

Moldovenesc; pe 15 februarie „Concert de Jazz” la Teatru Municipal; pe 2 martie „Recital de Jazz” 

în cadrul Galei Umanitare „ Nu doare să fii bun”; pe 10 martie Concert de Jazz „Jazz for Woman” în 

Sala Draga Olteanu Matei. A participat la „Noaptea Muzeelor”cu „Fine Jazz Combo”; 
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Domnul prof. Gagiu Riciard a susţinut un recital în aprilie,în colaborare cu primăria, susţinând 

un proiect de achiziţionare a unui pian nou în cadrul Colegiului; a participat la evenimentul 

„Noaptea Muzeelor”; a participat cu un moment artistic la Casa Corpului Didactic pe 5 iunie de 

Ziua Învăţătorului. 

Profesorii de la catedra de pian au promovat activitatea şcolară şi extraşcolară a instituţiei prin 

mass-media (Crai Nou, Monitorul), radio (As,Viva FM) şi apariţii TV (Intermedia, Bucovina TV). 

Considerăm că activitatea desfăşurată și pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului 

şcolar 2017-2018 a condus la rezultate bune şi foarte bune, activitate ce a beneficiat de sprijinul 

conducerii unităţii, fapt ce impune pe mai departe un nivel ridicat al performanţelor aşteptate, vizând 

întărirea relației școală, părinți, comunitate.  
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CATEDRA  INSTRUMENTE CU COARDE 

În semestrul al doilea din anul școlar școlar 2017–2018, 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. Aceasta s-a 

desfășurat conform tematicii stabilite la începutul anului școlar. Profesorii Ilie Zugrav și Svetlana 

Gheorghe au susținut lecții deschise și au prezentat referate în cadrul ședințelor de catedră. Doamna 

profesoară Banea Angela a susținut o lecție demonstrativă în cadrul Cercului pedagogic al 

profesorilor de educație muzicală specializată care s-a desfășurat la „Colegiul de Artă” Ciprian 

Porumbescu” Suceava, în data de 26 ianuarie 2018, iar prof. Cristina Ungureanu a susținut o 

prezentare de referat în format PowerPoint cu tema „Proiectarea succesului școlar prin educarea 

pozitivă a gândirii”. Prof. Cristina Ungureanu a urmat cursul de formatori la CCD Suceava. 

Profesorii Doina Chișcă, Zugrav Ilie și Marius Aluncăriței au coordonat realizarea lucrărilor 

de Competență Profesională pentru elevii lor de clasa a XII-a.  

Pe data de 19-20 martie 2018 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, Banea Angela, Ungureanu Florin 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, Aluncăriței Marius, Banea Angela. 

Prof. Ungureanu Cristina a făcut parte din Comisia pentru organizarea concursurilor școlare, 

Consiliul Artistic, Comisia de organizare și desfășurare a Concursului „Cel mai bun Interpret”, 

Comisia pentru jurizarea elevilor clasele III-VIII pentru Olimpiada Națională de Interpretare 

Instrumentală etapa județeană, Comisia pentru preselecția elevilor clasele IX-XII pentru Olimpiada 

Națională de Interpretare Instrumentală, Comisia pentru Curriculum la decizia școlii și Comisia de 
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titularizare în învățământ pentru profesorii de muzică instrumentală la Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu”, iunie 2018. A fost secretar în Comisia de certificare a competențelor profesionale la 

absolvenții clasei a XII-a sesiunea 19-20 aprilie 2018 și  Comisia de organizare a Olimpiadei 

Naționale de Interpretare Instrumentală clasele IX-XII, etapa pe școală, 5 martie 2018 și 

vicepreședinte în Comisia de examen de sfârșit de an, Comisia pentru susținerea probelor de 

aptitudini la examenul de admitere în liceu, profil vocațional, sesiunea din mai 2018, specializarea 

Muzică instrumentală. 

Domnul prof. Daniel Dragomirescu a fost membru în Juriul Concursului de Interpretare 

„Primăvara Artelor” de la Bacău și la Concursul de Interpretare ,,Lira de Aur”, Suceava.  

Domnul Prof. Constandache Ciprian a fost membru al juriului şi profesor însoţitor al corului 

la Olimpiada Corală - faza zonală, desfăşurată la Bacău, a făcut parte din Comisia de organizare şi 

evaluare pentru Concursul judeţean de muzică corală „Floarea speranţei” ediţia a II-a, Ilişeşti, în 

calitate de membru al juriului. 

Domnul prof. Ilie Zugrav a făcut parte ca membru din Comisia pentru jurizarea elevilor la 

Concursul „Cel mai bun Interpret”, Comisia pentru jurizarea elevilor clasele III-VIII pentru 

Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală etapa județeană și etapa zonală de la Botoșani, 

Comisia pentru preselecția elevilor clasele IX-XII pentru Olimpiada Națională de Interpretare 

Instrumentală. 

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. În urma examenelor de sfârșit de an școlar s-au 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 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 la catedra de coarde următorii elevi la vioară: Zigmund 

Andreea, clasa doamnei prof. Svetlana Gheorghe, Lazaroff  Daria, clasa d-lui prof. Constandache 

Ciprian, Buhă Elena, clasa d-lui prof. Smochină Constantin și la chitară – Țanța Bianca, clasa d-lui 

prof. Daniel Dragomirescu și Sofron Ionela, clasa d-lui prof. Ilie Zugrav. 
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    La Concursul „Cel mai bun interpret” Suceava, următorii profesori din catedra de coarde au 

obținut premii cu elevii lor: 

 Premiul Special „Cătălina Hapurne” și Premiul I- elevul Ionuţ Bârjovanu din clasa a VI-a 

și Premiul al II-lea elevul Sebastian Ungureanu, clasa a V-a,violă. (Prof. Doina Chișcă); 

 Premiul Asociaţiei de Părinţi şi Absolvenţi ai Colegiului și Premiul I, elevul Ștefan 

Constandache, clasa a VII-a chitară (Prof. Daniel Dragomirescu); 

 Premiul II, elevii Liviu Rotaru, clasa a VII-a și Creangă Ana, clasa a VIII-a (Prof. Daniel 

Dragomirescu); 

 Premiul I,  eleva Gărgan Maria, clasa a VII-a vioară (Prof. Svetlana Gheorghe); 

 Premiul II, elevele Harasemiuc Daria, clasa a IV-a și Ioana Stempel, clasa a VII-a vioară 

(Prof. Constandache Ciprian) 

 Premiul I, eleva Melina Meşinschi, clasa a III-a  vioară (Prof. Cristina Ungureanu); 

 Premiul II, elevul Macoveiciuc Valentin, clasa a VI-a  contrabas (Prof. Florin Ungureanu). 

   La Olimpiada de Interpretare Muzicală, clasele III-VIII etapa interjudețeană de la Botoșani, 

elevii pregătiți de profesorii din catedra de coarde au adus colegiului nostru următoarele premii: 

 Premiul I, eleva Creangă Ana, clasa a VIII-a, chitară (Prof. Daniel Dragomirescu) 

 Premiul I Finalist, elevul Constandache Ștefan, clasa a VII-a, chitară (Prof. Daniel 

Dragomirescu); 

 Premiul I, elevul  Bârjovanu Ionuţ, clasa a VI-a (Prof. Doina Chișcă); 

 Premiul II, eleva Gărgan Maria, clasa a VII-a vioară (Prof. Svetlana Gheorghe); 

La Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, clasele III – VIII, etapa națională: 

 Premiul III, elevul Constandache Ștefan, chitară(prof. Daniel Dragomirescu). 

La Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, clasele IX-XII la catedra de coarde 

s-au obținut: 

 Premiul III, elevul Samuel Duciuc, clasa a X-a, chitară, profesor îndrumător Ilie Aurelian 

Zugrav; 

 Premiul Special al Filarmonicii Craiova, obținut de eleva Oana Bunduc, clasa a XI-a 

vioară îndrumată de prof. Cristina Ungureanu. 

La Concursul Național de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur” de la Suceava s-au 

obținut următoarele premii: 
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 Premiul I, elevii Constandache Ștefan și Raicu Alexandru, chitară (Prof. Daniel 

Dragomirescu); 

 Premiul I,  elevul Duciuc Samuel, clasa a X-a,chitară (Prof. Ilie Aurelian Zugrav); 

 Premiul I, elevul Bârjovanu Ionuţ, clasa a VI-a,violă (Prof. Doina Chișcă) 

 Premiul II, elevii Flămînzianu Cristina, clasa a X-a, Boloca Teodora clasa a XI-a, Cojocariu 

Alexandra clasa a XI-a, violă (prof. Chișcă Doina); 

 Premiul II, elevul Erhan Alexandru, clasa a IX-a, vioară (prof. Ungureanu Cristina) 

 Premiul III, eleva Petruneac Andreea, clasa a XII-a, violă (prof. Chișcă Doina) 

 Premiul III, elevele Meșinschi Melina clasa a III-a și Bunduc Oana, clasa a XI-a, vioară 

(prof. Ungureanu Cristina). 

 Premiul III, eleva Hanganu Elisa, clasa a XII-a, violoncel (prof. Banea Angela) 

 Mențiune, eleva Gărgan Emanuela clasa a VII-a (Prof. Svetlana Gheorghe) 

 Menţiune, eleva Harasemiuc Daria, clasa a IV-a (Prof. Constandache Ciprian). 

  La Concursul de Interpretare Instrumentală „Primăvara artelor" de la Bacău s-au obținut 

următoarele premii:  

 Trofeul ,,Primăvara Artelor”, elevul Raicu Alexandru (Prof. Daniel Dragomirescu) 

 Premiul I, eleva Creangă Ana și Constandache Ștefan (Prof. Daniel Dragomirescu) 

 Premiul I, elevii  Bârjovanu Ionuţ, clasa a VI-a și Ungureanu Sebastian, clasa a V-a 

 Premiul II,  eleva Flămînzianu Cristina, clasa a X-a (prof. Chișcă Doina) 

 Premiul III, eleva Gărgan Emanuela, clasa a VIII-a (prof. Gheorghe Svetlana). 

  La Festivalul Concurs „J. S. Bach”de la Cluj:  

 Diplome de merit, elevele Flămînzianu Cristina, clasaa X-a și Cojocaru Alexandra, clasa a 

XI-a (prof. Chișcă Doina); 

 Diplomă de participare - eleva Petruneac Andreea, clasa a XII-a (prof. Chișcă Doina). 

  La Concursul „Jurjac”de la Botoșani: 

 Premiul I, elevele Stempel Ioana, clasa a VII-a și Harasemiuc Daria, clasa a IV-a( prof. 

Costandache Ciprian). 

Concursul de Concerte de la Botoșani: 

 Premiul I, elevele Călin Noemi, clasa a III-a și Harasemiuc Daria, clasa a IV-a 

 Premiul II, eleva Stempel Ioana, clasa a VII-a.  
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  La Festivalul Concurs Interjudeţean de Folclor „Sărbătoarea de sub brazi” de la Adâncata, 

iunie 2018: 

 Premiul I şi Premiul Special al Juriului, 

 Festivalul Internaţional de muzică populară „Mugurelul” de la  Dorohoi a obținut 

Premiul I, elevul Balan Codrin, clasa a VII-a (prof. Costandache Ciprian).  

    Ca și îndrumători ai activității artistice a elevilor, profesorii catedrei de coarde Ungureanu 

Florin, Ciprian Constandache, Cristina Ungureanu, Svetlana Gheorghe, Doina Chișcă, Daniel 

Dragomirescu, Ilie Zugrav și Angela Banea au pregătit elevii care au activat ca soliști și în formații 

instrumentale pentru a susține concerte în diferite locații din municipiu și județ, promovând Colegiul 

de Artă. Astfel cei mai buni dintre elevii îndrumați de profesorii Ungureanu Cristina, Gheorghe 

Svetlana, Doina Chișcă, Banea Angela, au activat în Orchestra profesorilor și elevilor „Camerata” 

organizată și condusă de domnul prof. Ungureanu Florin. Elevi ai domnului prof. Constandache 

Ciprian, Doina Chișcă și Gheorghe Svetlana au cântat în formația „Electric Strings” organizată și 

condusă de domnul prof. Constandache Ciprian susținând concerte  la Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu” şi la Casa de Cultură a Studenţilor Suceava, precum şi la Biroul Francez. 

Prof. Cristina Ungureanu și Doina Chișcă au articipat cu elevii Bunduc Oana, Bârjovanu 

Ionuț și Boloca  Teodora ca soliști la recitalul instrumental organizat în cadrul Festivalului Național 

Remember Enescu, proiectul „Ambasadorii Muzicii” din 24 februarie 2018 la Suceava. 

În 8 mai 2018 elevii Bunduc Oana îndrumată de prof. Cristina Ungureanu, Teodora Boloca 

îndrumată de prof. Doina Chișcă și Ștefan Lupu îndrumat de prof. Ilie Zugrav au cântat ca soliști 

acompaniați de Orchestra Filarmonicii din Botoșani în  cadrul Concertului „Tinere Speranțe” 

susținut la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava. 

 

Activitatea artistică personală a profesorilor din catedră:  

Domnul prof. Dr. Daniel Dragomirescu a susținut recitaluri în cadrul „Săptămânii 

Internaționale a Muzicii Noi” în Aula Bibliotecii Centrale ,,Mihai Eminescu” din Iași,  în cadrul 

recitalului membrilor juriului de la Concursul de Interpretare ,,Lira de Aur” Suceava, Recital cu 

duetul clarinet-chitară și recital solo în cadrul Festivalului Internațional al Educației (FIE 2018) în 

Sala de concerte ,,Eduard Caudella” a Universității Naționale de Arte ,,George Enescu”, Iași, - 

Recital de jazz cu duetul clarinet-chitară la Seara dedicată muzicianului Romeo Cozma din cadrul 
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Festivalului Internațional ,,Vacanțe Muzicale” de la Piatra Neamț și  Recital cameral și recital solo în 

cadrul Festivalului Internațional ,,Vacanțe Muzicale” de la Piatra Neamț, în sala Casei de Cultură. 

Profesorii Constandache Ciprian și Angela Banea au susținut ca membri în Cvartetul 

Instrumental „Royal”, recitaluri la Teatrul „Matei Vişniec” în cadrul Galei „Femei de succes” (7 

martie 2018) și la Muzeul de Istorie în cadrul Expoziţiei de Pictură şi Grafică organizat de 

profesorii de Artă Plastică. 

Orchestra „Camerata” a profesorilor și elevilor de la colegiul nostru a susținut în 7 iunie 

2018 un Concert la Sala Joseph Schmidt sub bagheta domnul Prof. Florin Ungureanu. De la catedra 

de coarde au participat la acest concert ca instrumentiști în orchestră profesorii Smochină Constantin 

și Cristina Ungureanu. Profesorii Ungureanu Florin, Smochină Constantin, Constandache Ciprian și 

Cristina Ungureanu precum și două eleve de la clasa de violă a d-nei prof. Doina Chișcă au participat 

ca instrumentiști în orchestră la spectacolul eveniment organizat în 2 iunie 2018 la Cetatea de Scaun 

cu opereta „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu.  
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CATEDRA INSTRUMENTE 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 fiind: Lemne, prof.Cazacu Vitalie, prof Micliuc Ionuț și prof.Bolnavu Vasile, Alamă prof. 

Ruscior Cristi, Tabarcea Petru și Rusu Lucian Georgel. S-au prezentat toți elevii, dar elevul Mandiuc 

Iosif, din clasa a X-a a fost îndrumat, obținând nota 4 la examen. 

Rezultate concursuri și olimpiade 

 

Concursul Cel mai bun interpret” Suceava, februarie 2018 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele elevului 
Clasa Instrument Premiul Profesor îndrumător 

1. 

Cosmovici Ruxandra VIII Flaut Trofeul 

„Cel mai 

bun 

interpret” 

Săveanu Mihaiela 

2. 

Roznovan Laurențiu VIII Trompetă I și 

Premiul 

special al 

juriului 

Ruscior Cristi 

3. Zetu Betuel VI Clarinet I Baicu Ciprian 

4. Oanea Robert Nicu VII Clarinet I Paicu Daniel 
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5. Balan Sebastian  VI Trompetă I Ruscior Cristi 

6. Ștempel Iustina VII Trompetă I Ruscior Cristi 

7. Cosovanu Iustin VI Percuție I Rusu Lucian Georgel 

8. Marcian Cătălin VI Trompetă II Sumanariu Florin 

9. Chirica Iuliana VI Flaut II Săveanu Mihaiela 

10. Tucaliuc Irina VI Flaut II Săveanu Mihaiela 

11. Flocea Emilia  VI Flaut II Istrate Elena 

12. Neagu Ellen Luciana VII Flaut II Săveanu Mihaiela 

13. Vlădieanu Alexandru V Clarinet II Baicu Ciprian 

14. Andronache Eduard V Trompetă II Sumanariu Florin 

15. Avasiloaie Vanessa VI Flaut II Săveanu Mihaiela 

16. Cucoș Ana-Maria VIII Nai II Crețu Neculai 

17. Pentilescu Mario  VI Clarinet III Cazacu Vitalie 

18. Lehaci Andrei VII Clarinet III Baicu Ciprian 

19. Cureleț Ștefan VI Clarinet III Baicu Ciprian 

20. Drăgoi Bianca  VI Flaut III Săveanu Mihaiela 

21. Rusu Petru Sorin VII Trompetă III Sumanariu Florin 

22. Bordeianu Alexandru VII Trompetă III Ruscior Cristi 

23. Popovici Emanuel VII Trompetă III Mihai Claudiu Alin 

24. Vameșu Andrei VI Trompetă III Sumanariu Florin 

25. Chipăruți David VI Trompetă III Sumanariu Florin 
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Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală clasele III-VIII, Botoșani, martie 2018 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și 

prenumele elevului 
Clasa Instrument Premiu Profesor îndrumător 

1. Roznovan Laurențiu VIII Trompetă I finalist Ruscior Cristi 

2. Vlădieanu Alexandru V Clarinet I Baicu Ciprian 

3. Balan Sebastian VI Trompetă I Ruscior Cristi 

4. Cosovanu Iustin VI Percuție I Rusu Lucian Georgel 

5. Oanea Robert Nicu VII Clarinet I Paicu Daniel 

6. Cosmovici Ruxandra VIII Flaut I Săveanu Mihaiela 

7. Candrian Beniamin VIII Trompetă I Mihai Claudiu Alin 

8. Chipăruți David VI Trompetă II Sumanriu Florin 

9. Chirica Iuliana VI Flaut II Săveanu Mihaiela 

10. Marcian Cătălin VI Trompetă II Sumanariu Florin 

11. Zetu Betuel VI Clarinet II Baicu Ciprian 

12. Bordeianu Alexandru VII Trompetă II Ruscior Cristi 

13. Vameșu Andrei VI Trompetă III Sumanariu Florin 

 

Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Faza Națională, Baia-Mare, 2018 

 Premiul II,Roznovan Laurențiu, clasa a VIII-a,trompetă(prof.îndrumător Cristi Ruscior) 

 

Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală clasele IX-XII, Craiova, 2018 

Nr. 

Crt. 

Numele și 

prenumele elevului 
Clasa Instrumentul Premiul Profesor îndrumător 

1. Tofănescu Daria XII Flaut II Săveanu Mihaiela 
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2. Tomescu Mădălina X Oboi II Bolnavu Vasile 

3. Gheorghiu Alexia X Flaut III Săveanu Mihaiela 

4. Roba Vlăduț XI Clarinet Mențiune Baicu Ciprian 

5. Movilă Vasile XI Trompetă Mențiune Ruscior Cristi 

 

Concursul de Interpretare Instrumentală ”IOAN GOIA”, Iași 

Nr. 

Crt. 

Numele și 

prenumele elevului Clasa Instrumentul Premiul Profesor îndrumător 

1. Butnariu Tabita V Oboi I Vasile Bolnavu 

2. Gheorma Narcis V Oboi I Vasile Bolnavu 

 

Concursul de Interpretare Instrumentală ”LIRA DE AUR”, Suceava,  2018 

Nr. 

Crt. 

Numele și 

prenumele elevului 
Clasa Instrumentul Premiul Profesor îndrumător 

1. Roznovan Laurențiu VIII Trompetă I Finalist Ruscior Cristi 

2. Boloca Tudor VIII Saxofon I Finalist Constantin Bogdan 

3. Cosmovici Ruxandra VIII Flaut I Săveanu Mihaiela 

4. Gheorghiu Alexia X Flaut I Săveanu Mihaiela 

5. Tofănescu Daria XII Flaut I Săveanu Mihaiela 

6. Stempel Emanuel VIII Saxofon I Constantin Bogdan 

7. Stempel Iustina VII Trompetă I Cristi Ruscior 

8. Andrieș Bogdan X Trompetă I Cristi Ruscior 

9. Moisii Dumitru  XI Corn I Tabarcea Petru 

10. Zetu Betuel VI Clarinet II Baicu Ciprian 
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11. Oanea Robert Nicu VII Clarinet II Paicu Daniel 

12. Patraș Cristian VII Saxofon II Constantin Bogdan 

13. Andronache Valentin VI Trompetă II Sumanariu Florin 

14. Balan Sebastian VI Trompetă II Ruscior Cristi 

15. Chipăruț David VII Trompetă II Sumanariu Florin 

16. Bordeianu Alexandru VII Trompetă II Ruscior Cristi 

17. Candreanu Beniamin VIII Trompetă II Mihai Claudiu Alin 

18. Florea Robert IX Trompetă II Ruscior Cristi 

19. Forminte Silviu IX Corn II Tabarcea Petru 

20. Băncescu Tudor X Percuție II Rusu Lucian Georgel 

21. Lucău Petru IX Clarinet III Cazacu Vitalie 

22. Rusu Petru Sorin VII Trompetă III Sumanariu Florin 

23. Hrițuc Andy Daniel IX Trompetă III Ruscior Cristi 

 

ALTE ACTIVITĂȚI 

Toți membrii catedrei au participat la „Atelierele de Interpretare Muzicală” organizate de 

Universitatea de Arte „George Enescu” Iași. De asemenea membrii catedrei s-au implicat în 

organizarea concursului „Lira de Aur”, ediția a XXIX-a. În data de 27 februarie s-a desfășurat în 

colegiul nostru recitalul Ambasadorii Muzicii, recital încadrat în  Festivalului Național „Remember 

Enescu”, în cadrul căruia s-au prezentat și elevi din catedra noastră. La flaut elevele Tofănescu Daria 

și Cosmovici Ruandra îndrumați de prof. Săveanu Mihaiela, Zetu Betuel clarinet, prof. Baicu 

Ciprian, Roznovan Laurențiu, trompetă, prof. Cristi Ruscior, Atomei Rareș Mihail trompetă, prof 

Sumanariu Florin, Cosovanu Iustin, percuție, prof. Rusu Lucian Georgel.Profesorii Săveanu 

Mihaiela, Ruscior Cristi, Mihai Caudiu Alin, Rusu Lucian Georgel au fost membri evaluatori în 

comisiile Olimpiadei Zonale desfășurate la Botoșani, în martie, 2018.  

În cadrul Târgului Ofertelor Educaționale, dasfășurată la Iulius Mall, caredra noastră a 

participat cu formații camerale îndrumate de profesorii: Tabarcea Petru, Micliuc Ionuț, Săveanu 
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Mihaiela, Sumanariu Florin. În luna mai , s-a defășurat evenimentul „Zile și nopți studențești” iar în 

cadrul activității „Geneza Statului de drept și evoluția sa după Marea Unire”, eleva Daria 

Tofănescu de la clasa de flaut a doamnei prof. Săveanu Mihaiela, a susținut un micro recital. 

În data de 19 mai, în urma unui protocol încheiat între Colegiul nostru și Casa  Corpului 

Didactic, în parteneriat cu Muzeul Bucovinei, în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”, s-a 

desfășurat în sala de conferințe a Muzeului de Istorie recitalul intitulat Muzica – lumina nopții. În 

cadrul acestui recital  au evoluat în duet doamnele profesoare Săveanu Mihaiela și Istrate Elena și 

elevul Andronache Valentin, clasa a V-a trompetă de la clasa de trompetă a domnului profesor 

Sumanariu Florin. Domnul profesor Vasile Bolnavu a fost membru în comisia de Organizare și 

Evaluare a Olimpiadei Naționale de Interpretare instrumentală, clasele IX-XII, Craiova 2018.Domnii 

profesori Ruscior Cristi și Vasile Bolnavu au fost membrii în comisia de evaluare a Competențelor 

Profesionale, secția Muzică, 2018.  

Elevi ai domnului profesor Cristi Ruscior au obținut premii la Festivalul-concurs „Silvestru 

Lungoci”, ediția a XXIII-a, din 29 iunie 2018. Tot Domnul profesor Ruscior a participat cu elevii 

Roznovan Laurențiu și Andrieș Bogdan într-un proiect inițiat de doamna profesor Antoanela 

Târnovan împreună cu Biserica Catolică din Suceava, proiect finalizat printr-un concert pe 15 august 

în localitatea Cacica. 

Domnul profesor Mihai Claudiu Alin a fost membru al juriului la Concursul folcloric pentru 

copii „La fântâna dorului”, defășurat la Școala Gimnazială I-VIII Mihai Eminescu din localitatea 

Bănești, comuna Fântânele. 

Pe data de 5 iunie, de „Ziua Învățătorului”, domnul profesor Petru Tabarcea, a susținut cu 

elevii dumnealui un minirecital la Casa Corpului Didactic-Suceava, în cadrul activității „Întâlnire de 

44 de ani a Corpului de Profesori Metodiști”. 

 Pe data de 8 mai, a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, concertul „Tinere 

Speranțe”, unde elevii au susținut un concert alături de Filarmonica de Stat Botoșani. Din catedra 

au participat elevii: Daria Tofănescu, flaut(prof.îndrumător Săveanu Mihaiela), Roba Vlăduț, 

clarinet, (prof. îndrumător Ciprian Baicu) și Roznovan Laurențiu, trompetă (prof.îndrumător Ruscior 

Cristi). 
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Doamnele profesoare Istrate Elena și Săveanu Mihaiela, alături de domnii profesori Vasile 

Bolnavu, Vitalie Cazacu, Micliuc Ionuț, Tabarcea Petru, Marcel Cirimpei, Cristi Ruscior, Mihai Alin 

Claudiu, Sumanariu Florin și Rusu Lucian Georgel fac parte din Orchestra Camerata a Colegiului 

de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, alături de care au concertat în data de 7 iunie la 

Universitate, în sala „Joseph Schmith”. 
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CATEDRA DE ARTE VIZUALE 

 În  cel de-al doilea semestru al anului școlar 2017-2018,  proiectarea  activităţii curriculare 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. Toți profesorii au participat la consfătuirile 

anuale ale profesorilor de arte vizuale din județul Suceava prin prezentări de referate și expoziții. În 

10 mai 2018, domnul prof. Tabarcea Narcis susținut lectie demonstrativa deosebit de interesantă in 

cadrul Cercului pedagogic privind tehnicile specifice de atelier. De asemenea, domnul prof. 

Tabarcea Narcis a susținut inspecția curentă 1, premergătoare obținerii gradului didactic I. 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. S-a 

răspuns prompt la solicitarea privind supravegherea etapelor de examene pentru obținerea 

competențelor aferente etapei de examen de bacalaureat din luna februarie, precum și celelalte 

examene naționale.Colectivul catedrei s-a implicat activ în etapele de examene de admitere pentru 

nivelul liceal, precum și în organizarea și derularea etapelor de diferențe din vacanța 

intersemestrială. De asemenea, s-a organizat în condiții optime sesiunea de examene de susținere și 

obținere a certificatelor de competențe profesionale. Toate cadrele didactice au derulat activităţi şi 

atribuţii de management educativ  la nivel curricular și extracurricular.Comisia metodică a avut și  

pe semestrul II  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 II. S-a planificat programul de 

pregătire pentru elevii de clasele a VIII-a 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.  

În cadrul proiectului expozițional ”Dascăl și Artist”, proiect ce presupune participarea 

membrilor catedrei la evenimentul itinerat în multiple locații ale județului, profesorii s-au implicat 

direct și indirect fie prin lucrări, fie prin tehnoredactarea materialelor media(prof. Chifan Cătălin). 

Oferta educațională în cadrul Târgului Liceelor organizat la Iulius Mall, a fost promovată de o 

microexpoziție a catedrei și organizarea unui work-shop sub coordonarea prof. Chifan Cătălin.Un 

număr important de membri ai catedrei au participat în cadrul juriilor de specialitate pentru 

activitățile și competițiile desfășurate la nivel local și județean.(prof. Raluca Schipor, Chifan Cătălin, 

Iulian Asimionesei, Camelia Rusu Sadovei ).În cadrul activităţilor cu caracter  curricular şi 

extracurricular, s-au 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. 
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COLABORĂRI ȘI PARTENERIATE: 

 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) 

 Muzeul Bucovinei 

PROGRAME ŞI PROIECTE/ VOLUNTARIATE 

 Septembrie 2017- septembrie 2018 ”Harta obiectivelor de patrimoniu de pe cuprinsul 

Municipiului Suceava”. Proiect de tip documentare/voluntariat. Coordonatori: - cadrele 

didactice ale catedrei de arte vizuale în parteneriat cu Muzeul Bucovinei. 

 28 mai 2018- ”Mentorat artistic pentru copii”-Proiect de tip voluntariat. Coordonator: 

Camelia Rusu Sadovei,  în cadrul parteneriatului cu Casa Româno-Chineză Suceava. 

 Expoziția elevilor plasticieni în cadrul Simpozionului Național cu Participare Internațională 

dedicat Zilei Internaționale a Cărții organizat de USV în zilele de 20 și 21 aprilie 2018. 

 20 aprilie 2018 – prof. Gavrilean Emilian este  organizator al Simpozionului Județean 

,,Corneliu Tincu – un dascăl de excepție”, ediția a III –a, parteneriat al Colegiului de Artă 

,,Ciprian Porumbescu” cu Școala Gimnazială ,,Teodor Balan” din Gura Humorului;   

 Atelierele de vară – în colaborare cu Muzeul Bucovinei- prof. Iulian Asimionesei-  

Atelierul de arheologie experimentală”Artă și artefacte”, 15-31 iulie 2018 Muzeul de Istorie 

și, împreună cu prof. Rusu Sadovei Camelia, ca lectori în cadru Atelierului de Artă Pentru 

Copii ”Din secretele marilor maeștri ”20-31 august 2018, Muzeul de Istorie Suceava. 

 Prof. Raluca Schipor a participat la Tabăra de creaţie „Micii iconari”, Ediţia a VIII-a, 

Adâncata, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor (circa 80 de elevi 

participanţi). Finalizarea taberei a fost marcată de o expoziţie amplă la Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava şi Parohia Adâncata 2, beneficiind de o vizibilă susţinere din partea 

presei locale (Cromtel TV Rădăuți, Plus TV, Bucovina TV, Monitorul de Suceava, Ştiri de 

Bucovina). 

 Copiii claselor a V-a și a VI-a (Muzică) au obținut premii la concursul ”Pacea” organizat de 

Association Culturelle Passage, Paris, Franta- proiect coordonat de prof. Chifan Cătălin. 

Proiectele educaţionale și activitățile extracurriculare derulate împreună cu alte instituţii şi  

unităţi şcolare s-au concretizat în:  

 

 Atelierul de creație plastică - ,,Armonii cromatice” în cadrul Simpozionului Județean 

,,Corneliu Tincu – un dascăl de excepție”, ediția a III –a – un număr de 30 de elevi de 

gimnaziu participanți de la Școala Gimnazială ,,Teodor Balan” Gura Humorului – finalizat 

cu o expoziție; 
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 20-21 aprilie 2018- Expoziție a grupelor de arte plastice și 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(prof. coordonatori- Rusu Sadovei Camelia, Luca Cătălin, Miron Oana, Ceică 

Loredana, Bliorțu Roxana) 

 Excursia documentară și orientare profesională din luna aprilie  la Facultatea de arte 

Plastice și Decorative Iasi, a fost organizată de prof. Tabarcea Narcis 

 Prof. Raluca Schipor, a organizat, împreună cu prof. Iulia Buraciuc, “Târgul de Mărțișor”, 

din cadrul proiectului “Mărțisorul – între tradiție și artă” – Ediția a IV-a, perioada 

februarie – martie 2018. 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).  

 Prof. Raluca Schipor a fost coordonator al  activității “Bullying” din cadrul Proiectului 

național “Educație emoțională”, activitate de voluntariat realizată cu sprijinul Organizației 

“Salvați copiii”, Filiala Suceava și Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava, 

februarie 2018. 

 4 iunie –Expoziția elevilor claselor VI-XI –Secția Arte Plastice la Muzeul de Istorie din 

Suceava. ( prof. coordonatori- Asimionesei Iulian, Gavrilean Emilian, Miron Oana); 

 20 iunie-Expoziția absolvenților Colegiului- Primăria Suceava- profesori coordonatori- 

Iulian Asimionesei, Moroșan Niculai, Rusu Sadovei Camelia; 

 Colaborarea prof. Raluca Schipor  în cadrul unui proiect internațional de promovare a 

culturii și tradițiilor din Bucovina cu Biserica Ortodoxă din Șerbăuți, Suceava s-a finalizat 

cu un Work-shop în cadrul acestui proiect, activitate promovată printr-o emisiune realizată 

de canalul de televiziune franco-german ARTE  TV; 

 Expoziția ”Artă și artefacte”, 31 iulie – 16 august 2018,  Muzeul de Istorie Suceava- prof. 

coordonator- Asimionesei Iulian 

 Concursul Național de interpretare instrumentală și arte vizuale „Margareta Sterian” Buzău, 

Ediția a IX-a, martie 2018, coordonat de Ministerul Educației Naționale și ISJ Buzău. 

Participanții coordonați de prof. Raluca Schipor au obținut : 

 Premiul II – Camilar Alexandra Florentina (cl. a VIII-a) – secțiunea grafică 

 Premiul II – Constandache Emilia (cl. a V-a) – secțiunea grafică 

 Mențiune – Cîrstean Iulia (cl. a VI-a) – secțiunea grafică 

 Mai 2018- Concursul de Intrepretare și Creație HeArt, ediția I, secțiunea compoziție 

artistico- plastică: 
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 Premiul I și premiul special al juriului, elevele Sănduleac Denisa Maria, clasa a 

VI-a și Constandache Emilia, clasa a V-a; 

 Premiul I –Slusariuc Edera Andreea, clasa a V-a, Rotariu Ana-Maria Ștefania clasa 

a V-a, Stoenescu Anubis Claudia, clasa a VI-a; 

 Premiul II- Mațepiuc Marinela Estera, clasa a V-a, Negel Adina Gabriela, clasa a V-

a,  Chibici Cristina, clasa a VI-a, Palaghianu Lorena, clasa a VI-a; 

 Premiul III- Stămăteanu Marco, clasa a V-a, Maftei Daniela, clasa a VI-a, 

Dumitrescu Andreea Maria, clasa a VI-a(prof. îndrumător Schipor Raluca). 

 Premiul I –Telescu Erica, clasa a III-a, Drăgoi Sara, clasa a IV-a; 

 Premiul II–Drăgoi Sara, clasa a IV-a, Hisem Anastasia, clasa a II-a, Rîșca Victor, 

clasa a IV-a, Iacob Augustin, clasa a IV-a; 

 Mențiune-Sveduneac Flavius, clasa a IV-a, (prof. îndrumător Asimionesei Iulian) 

 Premiul III- Rotariu Matei-Alexandru –clasa I B, Siretean-Macovei David, clasa I 

B, Cazacu Andreea, clasa I B, Apetri Vlad, Clasa a VI-a A, Rotaru Alexandru, Clasa 

aV-a A, Dumitriu George Alexandru, Clasa a V-aA, Cristinaru Nicoleta-Denisa, 

Clasa a VI-a A, Marțincu Olivia, Clasa a VI-a A; 

 Mențiune - Butnariu Tabita, Clasa a V-a A, Medvichi Karina, Clasa  I, Chipăruți 

David, Clasa a VI-a A (Prof. îndrumător Chufan Cătălin). 

 Olimpiada de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor- Bistrița -2018: 

 Premiul I – Alexandrescu Marta (icoană) și Rusu Sadovei Ioana( icoană) - prof. 

îndrumător Axinte Loredana; 

 Premiul II- Ott Ramona( ceramică), prof. Luca Cătălin și Avărvăroaiei Emilia 

( sculptură), prof. Tabarcea Narcis; 

 Premiul III- Mazepiuc Claudiu (monumentala)-prof.îndrumător Camelia Rusu 

Sadovei și  Patraș Romario ( istoria artelor), prof.îndrumător Raluca Schipor. 

 Prof. Schipor Raluca a participat la  Proiectul regional cu participare internațională 

“Șotronul Artelor”, ediția a IV-a, Ploiești, 2018, etapa județeană unde s-au obținut 

rezultatele: 

 

 Premiul I– Camilar Alexandra Florentina, clasa a VIII-a și Hirghiligiu Cipriana 

Crina, clasa a VIII-a; 

 Premiul II – Constandache Emilia, clasa a V-a, Slusariuc Edera Andreea, clasa a V-

a,  Cîrstean Iulia, clasa a VI-a, Zbera Denisa, clasa a VIII-a, Hirghiligiu Cipriana 

Crina, clasa a VIII-a; 

 Premiul III – Guriță Desiree, clasa a VII-a,  Drăgoi Magdalena, clasa a VIII-a și  

Hirghiligiu Cipriana Crina, clasa a VIII-a; 

La etapa regională cu participare internațională (mai 2018) s-au obținut: 

 Premiul I – Constandache Emilia, clasa a V-a 

 Premiul II – Slusariuc Edera Andreea, clasa a V-a și Rotaru Ana-Maria, clasa a V-a. 
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 Concursul de Arte Vizuale cu participare internațională “Rapsodie florală”, ediția a IX-

a, Ploiești, Prahova, mai 2018 cordonator participanți- prof. Raluca Schipor: 

 Premiul I- Constandache Emilia, clasa a V-a, Stoenescu Anubis Claudia,Palaghianu 

Lorena Elena, clasa a VI-a, Siretean Macovei Daria, clasa a VI-a. 

 Concursul Judeţean “Vis de copil în casa bunicilor” – Ediţia a XXII-a - Suceava 

 Premiul II – Stoenescu Anubis Claudia, clasa a VI-a - secțiunea grafică 

 Menţiune – Slusariuc Edera Andreea, clasa a V-a - secțiunea grafică și Jitariu Maria, 

clasa a V-a) - secțiunea pictură(prof. îndrumător Schipor Raluca). 

 Premiul I - Bologa Diana, clasa a IX-a; 

 Mențiune – Drăgoi Sara, clasa a IV-a ( prof. îndrumător Asimionesei Iulian). 

 

Considerăm că activitatea desfăşurată și pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului 

şcolar 2017-2018 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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COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ 

În anul şcolar 2017-2018, 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 și Activităţi de dezvoltare 

profesională continuă. 

Activităţi cu caracter biblioteconomic : distribuirea manualelor şcolare şi a celor de 

specialitate pe fişa fiecărui elev; 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; întocmirea procedurilor operaționale 

privind activitatea bibliotecii; verificarea şi evidenţa fondului de publicaţii al bibliotecii; elaborarea 

situaţiilor statistice ale bibliotecii; înscrierea elevilor şi a cadrelor didactice. În anul școlar 2017-

2018 au fost înscrişi 973 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 şcolare 

actuale; recondiţionarea volumelor deteriorate; completarea colecţiilor de publicaţii în funcţie de 

cerinţele utilizatorilor.  

Îmbogățirea permanentă a fondului de carte  s-a realizat constant pe parcursul anului școlar 

2017-2018 prin achiziționarea a : 222 volume în valoare de 5280,38 lei (fonduri de la bugetul local) 

și 257 volume provenite din donații (prof. Andriu Ioan, prof. Iulia Buraciuc, prof. Constandache 

Ciprian, prof. Loredana Puiu, Prof. Camelia Rusu-Sadovei, prof. Rusu Ciprian). 

 

Activităţi de promovare a cărţii, lecturii şi informaţiei : 

Pe parcursul anului școlar 2017-2018 s-au derulat următoarele proiecte : 

 Proiectul „ Vizită la bibliotecă” -  clasa pregătitoare A și  B, prof. înv. primar Goana 

Chiriliuc și prof. înv. primar Otilia Boanță; 

 Proiectul „Educația prin lectură” – elevii clasei  I A  și I B prof. Cristina Melinte și prof. 

Gabriela Cucoș; 

 Clubul de lectură și scriere creativă „Detectivii de cărți” – elevii clasei a III-a A, prof. 

Manuela Muscă; 

 Proiectul ”Metode și tehnici de documentare” – clasa a IX-a D, prof. Dana Trocin; 

 Proiectul ”Ziua Educației” – clasele aVI-a B și a VII-a B, prof. Dana Trocin și prof. Liliana 

Bilan; 

 Clubul  de lectură al Albinuțelor năzdrăvane – clasa pregătitoare B, prof. înv. primar Otilia 

Boanță; 

 Proiectul educațional ”Muzicieni în slujba cărților” – clasa a XI-a A, prof. Valentin Ianoș; 
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 Proiectul”Magia sărbătorilor de iarnă”- 11 decembrie 2017-20 decembrie 2017, clasa aI-a 

B, prof. Gabriela Cucoș; 

 Proiectul ”Eminescu la ceas aniversar” (15-19 ianuarie 2018),  clasa  I B, prof. Cucoș 

Gabriela; 

 Proiectul”15 ianuarie – Ziua Culturii Române/ Eminescu – medalion literar”, clasa a IX-a 

D, prof. Dana Trocin; 

 Proiectul ”Mihai Eminescu prin ochii micilor cititori”, clasa pregătitoare B, prof. înv. 

primar Otilia Boanță; 

 Proiectul ”Mihai Eminescu – poetul copiilor”, clasa a II-a A, înv.. Paula Șalar; 

 Proiectul ”Eminescu și copiii”, clasa  I A, prof. Melinte Cristina; 

 Proiectul ”Povestea luceafărului poeziei românești ”, clasa A II-a B, prof. Dana Mitu; 

 Proiectul educațional ”24 ianuarie – Unirea în povești”, elevii clasei  I  A  și I B, prof. 

Cristina Melinte și prof. Gabriela Cucoș; 

 Proiectul ”Dimineață de poveste”, grupa mijlocie A, Grădinița cu program prelungit 

Prichindel Suceava, prof Axinia Vasilica și prof. Costea Daniela; 

 Proiectul interdisciplinar ”Zbor de copil”, elevii claselor a VI-a B, a IX-a A, a IX-a D; prof. 

Dana Trocin, Cardaș Liliana, Hisem Gabriela, Ventoniuc Nicoleta, Bilan Liliana. 

Activităţi de dezvoltare  profesională continuă : 

Perfecţionarea pregătirii profesionale s-a realizat  prin participarea la cursurile şi întâlnirile de 

specialitate organizate de instituţiile abilitate: Clubul de storytelling a CCD Suceava cu tema 

”Devenirea bibliotecarului-poet”; Sesiunea interjudețeană de comunicări științifice CCD Suceava 

cu tema : ”Școala românească în anul centenarului Marii Uniri”; Simpozionul cu participare 

internațională cu tema ”Contribuția bibliotecii la afirmarea diversității culturale în spațiul 

românesc” – Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava ) și participarea la  activităţile metodico- 

ştiinţifice organizate la nivel județean. 
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RAPORT asupra activităţii educative desfăşurate în semestrul al II-lea 

al anului şcolar 2017– 2018 

 
CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 

Responsabil CSE – Prof. Țolca Doinița Felicia 

Preşedinte CSE- elev Istrate Denisa Ruth – cl. a X-a B 

Nr. 

crt. 

Activitatea Data 

desfăşurării 

Tipul activităţii 

 

Responsabil / 

colaboratori 

1. Mărțișorul călător Martie 2018  Educație pentru 

timp liber 

Istrate Denisa Ruth, 

elevii colegiului 

 

ACTIVITĂŢILOR METODICE DIN CADRUL COMISIEI METODICE  A DIRIGINŢILOR 

Nr. 

crt. 

Titlul activităţii Tipul 

activităţii 

Perioada  Numele şi prenumele 

cadrului didactic care a 

susţinut activitatea 

1. Parteneriatele 

strategice Erasmus 

Comunicare, 

dezbateri, 

informare 

Februarie 

 

Prof. Munteanu Petronela 

2. Rolul comunicării 

școală - familie 

Referat, 

informare, 

dezbatere 

Martie Prof. Dăscăliuc Anca 

 

   3. Prevenirea și 

combaterea eșecului 

școlar    

Referat, 

dezbatere 

Aprilie Prof. Țolca Doinița 

4.. Stresul și profesia 

didactică 

Comunicare, 

dezbateri 

Mai Prof. psiholog Popescu 

Nicoleta 

                                                                                                                                                            

REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURSURILE EXTRAŞCOLARE (ETAPELE 

NAŢIONALE/INTERJUDEŢEANE/REGIONALE) CONFORM CAEN, CAERI, CAEJ/2017 

- 2018 

Nr. 

crt. 

Denumirea concursului/festivalulul  și poziția  
(Conform CAEN, CAER, CAEJ/2017 - 2018) 

Premii obţinute 

I II III M P S 

1. Concurs Național – Comper – nr. 

26401/16.02.2017, secțiunea 3, pozițiile 90-

1 - - - - 
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91 

2. Concursul Regional de Creaţie „ Fantezie şi 

culoare de Sfintele Paşti” - secţiunea Desen 

3 - - - - 

3. Concursul naţional „Reviste şcolare şi 

jurnalistică (CAEN/2018 – poziţia 7) - Etapa 

națională 

- - - - Titlul 

de 

Laureat 

pentru 

revista 

NOI 

4. Concursul național de creație Tinere 

condeie, ediția 2018, CAEN/2018 – poziţia 6, 

etapa județeană,  secțiunea PROZĂ 

1 - - - - 

5. Concursul Naţional „Naşterea Domnului – 

Renaşterea bucuriei” 

1 1 - - 1 

6. Concursul de Interpretare şi Creaţie „HeArt” 

– CAEJ 2017-2018, Domeniul Cultural-

artistic, C5 - poziţia 4, pag. 19 secţiunea 

Creaţie Plastică; 

Secțiunea compoziţie; 

Secțiunea interpretare 

- 1 1 1 - 

3 - - - - 

- 2 - - - 

secțiunea compoziție artistico- plastică 

 

5 8 11 4 2 

7.  Festivalul Judeţean „Artis” – dans de 

societate, VALS 

- 1 - - - 

8. Concursul Județean ,,Trecutul, prezentul și 

viitorul nostru”, ediția I, C.A.E.J. 2018, 

poziția 11, pg.20, domeniul C7: Educație 

civică, voluntariat, proiecte caritabile 

2 - - - - 

9.  Concursul Regional de Creaţie „ Fantezie şi 

culoare de Sfintele Paşti” -secţiunea Desen  

 

3 - - - - 

10. Concursul de educație rutieră Micul pieton 

 

4 4 3 - - 

11. Concursul de Interpretare și Creație Heaven  

Art – ediția II, 2018  

1 - 1 1 - 

12. Festivalul Internaţional „The Hajnowka’s 

Orthodox Church Music Days” - Polonia, 

ediţie a XXXVII-a.  corul „Vivat Musica” – 

prof. coordonator Iulia Buraciuc 

- - - - 1 

13. Festivalul Internaţional de muzică populară 

„Mugurelul”, ediția a XIV a, 16-17 iunie 

2018, Dorohoi 

1 - - - - 

14. Festivalul - concurs interjudeţean de folclor 1 - - - 1 
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„Sărbătoarea de sub brazi”, CAERI, 2017, 

Domeniul D/ poziţia 719 şi CAERI/ IŞJ 

Suceava/ B.28 

15. Concursul Național de interpretare 

instrumentală și arte vizuale „Margareta 

Sterian” Buzău, Ediția a IX-a, martie 2018 – 

secțiunea grafică – prof. coordonator Schipor 

Raluca 

- 2 - 1 - 

16. Concursul artistic regional “Șotronul 

artelor”, ediția a IV-a, Ploiești, martie 2018 , 

CAERI, poz.381 

- Etapa județeană  

- Etapa regională 

2 5 3 - - 

1 2 - - - 

17. Expoziția - concurs “Vis de copil în casa 

bunicilor” – Ediţia a XXII-a, Suceava 

- Secțiunea grafică 

- Secțiunea pictură 

2 2 - 2 - 

- - - 1 - 

 

 

 

PROIECTE DESFĂŞURATE ÎN PARTENERIAT CU ALTE UNITĂŢI ŞCOLARE, ONG - 

URI, ASOCIAŢII, PARTENERI EDUCAŢIONALI, INSTITUȚII: 

 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 

Proiectul interjudețean 

„MICUL PIETON” 

un concurs de 

educaţie rutieră  

Prof.Croitor 

Viorica, Prof. 

Muntean 

Adriana-

Mariţa 

An școlar 

2017-2018 

35 de elevi 

ai clasei  

pregătitoare 

B și ai 

clasei a I a 

B 

Scoala 

Gimnazială 

„Ion 

Creangă”, 

Suceava,  

Școala 

Gimazială 

Nr. 8, 

Suceava 
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 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 campaniei Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Spune Nu drogurilor! 

 

Proiectul vizează o 

cunoaştere 

principalelor 

caracteristici ale 

fenomenului 

consumului de 

droguri, de 

substanțe psiho-

active, ce apare de 

la ciclul ginmazial 

la cel liceal.  

Prof. 

Anamaria 

Munteanu 

 

Septembrie 

2017 – mai 

2018 

80 elevi ai 

claselor IX  

Centru de 

prevenire, 

evaluare și 

consiliere 

Antidrog 

prin 

Inspector de 

specialitate 

Elena 

Motoveleț 

 

 Respectarea drepturilor copilului - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, 

evenimente organizate/desfășurate pentru respectarea și promovarea drepturilor și 

responsabilităților copiilor/tinerilor, prevenirea exploatării copiilor prin muncă, acțiuni în 

parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Suceava, ong-uri etc. 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Scurtă descriere Organizatori Perioada de 

desfăşurare 

1.  Stop bullying-ului –  

,,O școală fără bully-

ing”  

Proiectul oferă elevilor 

posibilitatea să vorbească, să 

se asculte unii pe alţii, să 

caute ei înşişi soluţii şi 

alternative, acceptând 

comunicarea ca sursă de 

întreţinere a relaţiei pozitive 

cu sine şi cu ceilalţi 

Prof. Hisem 

Gabriela, prof. 

Trocin Dana 

Elena, prof. 

Țolca Doinița, 

prof. Dumitru 

Viorica, prof. 

Schipor Raluca, 

voluntari din 

cadrul 

Organizației 

Salvați copiii 

28.02-

07.03.2018 

2. ZBOR DE COPIL   proiect interdisciplinar ce 

vizează respectarea 

respectare drepturilor 

copilului 

prof. Trocin 

Dana Elena 

 

noiembrie 

2017-iunie 2018 
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 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, organizația Salvați copiii etc. 
 

Titlul 

proiectului  

Scurtă descriere Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri Impactul / 

rezultate 

obţinute 

”Voluntari în 

sprijinul 

comunitații” 

Implicarea elevilor 

colegiului în activitățile 

de voluntariat stabilite 

în proiect ce vizează 

comunicarea, spiritul de 

echipă, implicarea 

elevilor beneficiari în 

elaborarea unor desene, 

machete, jocuri. 

Noiembrie 

2017 – iunie 

2018 

50 de elevi 

din clasele 

primare 

Centrul Școlar 

de Educație 

Incluzivă 

Suceava 

Realizarea 

unor desene, 

schițe, obiecte 

hand-made de 

către echipele 

de voluntari-

beneficiari  

”Mărțișorul-

între tradiție și 

artă”, ediția a  

IV a  

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 

Februarie - 

martie 2018 

Elevi ai 

colegiului, 

părinți, 

studenți 

USV Suceava 

Casa de 

Cultură a 

Studenților 

Suceava, 

Asociația 

Părinților și 

Absolvenților 

Colegiului de 

Artă ”Ciprian 

Porumbescu” 

Suceava 

 

Implicarea 

tinerilor în 

activități 

artistice, 

bazate pe 

lucrul în 

echipă; - 

mărțișoare, 

felicitări 

personalizate, 

vase de sticlă 

pictate 

”Gânduri de 

azi pentru 

viitorul de 

mâine”  

Concurs interșcolar ce a 

avut ca scop 

conștientizarea elevilor 

asupra importanței 

resurselor de apă pentru 

omenire, identificarea 

surselor de poluare a 

apelor din zona orașului 

Suceava 

Martie 2018 10 elevi ai 

colegiului 

– clasa a X 

a B 

CT 

‘Al.I.Cuza” 

Suceava și 

Sistemul de 

Gospodărire a 

Apelor 

Suceava 

Expoziție de 

desene – 

premiul 

special, afișe 

”Mentorat 

artistic pentru 

copii” 

Îndrumarea și 

deprinderea unor 

abilități în domeniul 

artelor plastice  

28 mai 2018 Elevi ai 

colegiului  

Casa Româno-

Chineză 

Suceava 

Desene, schițe.  

”Mediu –

Ecologie – 

Om”  

concurs interdisciplinar 

ce a vizat valorificarea 

cunoștințelor elevilor de 

liceu din domeniul 

Iunie 2018 20 de elevi 

ai 

colegiului 

din clasa a 

CT 

”Al.I.Cuza” 

Suceava, 

Concurs pe 

baza aplicației 

informatice 

Kahoot – 
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ecologiei, chimiei, 

geografiei, concretizate 

prin teste ale aplicației 

Kahoot;  

X a A Colegiul 

Economic 

”Dimitrie 

Cantemir” 

Suceava 

 

premiul I 

echipajul 

colegiului 

 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 

”Țara ta, 

tradiția ta!”  

 

Prezentarea a 15 obiective 

culturale ale României, 

incluse în Patrimoniul 

Mondial UNESCO.  

Iunie 2018 60 elevi Bancpost,  

Muzeul 

Bucovinei 

Realizarea 

de către 

elevii 

voluntari a 

unor 

linogravuri 

„Festivalului 

Lampioanelor” 

Proiectul are ca scop 

cunoașterea culturii chineze 

și promovarea  relațiilor 

culturale dintre cele două 

culturi  

Septembrie 

2017-aprilie 

2018 

Elevi ai 

colegiului 

și studenți 

ai USV 

Asociaţia Casa 

Româno-

Chineză 

Suceava 

momente 

muzicale 

la pian 

Bibliotecar 

pentru o zi! 

Conștientizarea elevilor de 

importanța lecturii în 

conturarea personalității 

proprii 

An școlar  

2017-2018 

Elevii cl. a 

II a B  

Bibliotecarul 

colegiului – 

doamna Alina 

Papuc 

Donații de 

cărți 

,,Si NOI avem 

drepturi” 

Voluntarii implicați în 

proiect prezintă copiilor 

drepturile pe care le au, 

obligațiile părinților și a 

comunității locale în 

sprijinirea familiei  

aprilie 2018 Elevii cl. a 

VI a B 

Organizația 

Salvați Copiii 

prin elevi 

voluntari – 

Diana Bologa, 

Oana Lupu  

Discuții și 

dezbateri  

Educație 

juridică 

Temele abordate vizează 

aspecte ale sistemului 

judiciar din România, 

norme și comportamente 

prosociale și antisociale, 

răspunderea penală, despre 

traficul și consumul de 

droguri, dar și despre 

traficul de persoane.   

Martie 2018 85 elevi ai 

claselor XI 

- XII 

Procuror 

Iasinovschi 

Sorin Eugen 

Discuții, 

dezbateri 

pe teme de 

educație 

juridică 
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 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. „Să cunoaştem Bucovina”                       

- excursie 

32  3 

2.  Expozitia de afișe cu tema ,,Spune  

nu violentei!” - înv. Șalar Paula 

20 2 

3. Corul „Poco Crescendo”, la 

concertul susţinut de către marele 

violonist român Alexandru Tomescu 

la Suceava, în cadrul Turneului 

Internaţional Stradivarius „Balada 

- un secol de muzică” 

25 1 

4. programul Muzica - Lumina Nopţii 

din cadrul evenimentului „Noaptea 

Muzeelor” iniţiat de Muzeul 

Bucovinei, Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava şi Casa 

Corpului Didactic „George Tofan” 

Suceava; 

80 5 

5. ”Pe urmele Ceahlăului” - excursie 50 – clasele de liceu 2 

6. ”Artiști nemțeni” - excursie 45 – clasele VI B, V B, VII 

A 

5 

7. ,,Printre nestematele Ardealului” - 

excursie 

45 – clasa a IX a D 2 

8. ,,Aripi de cuvinte”- cerc de lectură, 

scriere creativă și artă dramatică   

28 – clasa a VI a B 1 

9. Mother’s Day - confecționare 

felicitări 

26 – clasa a VI a B 2 

10. Happy Easter - pictare ouă, jocuri 

specifice 

23 – clasa a VI a B 2 
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CABINETUL DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 

În semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018, 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 

acest sens, s-au desfășurat  în cadrul orelor de dirigenţie întâlniri cu elevii, având ca teme: 

Pubertatea – dificultăți și oportunități, clasa a V- aB și Facilitarea deciziei pentru carieră – 

testarea pesonalității, clasele a XI-a D, A, E și Promovarea Târgului Liceelor- distincția între filieră, 

profil, specializare – clasele a VIII-a A, B. În ceea ce priveşte activitatea de consiliere individuală, s-

au prezentat 31de elevi (1elev  din ciclul primar, 5 elevi din ciclul gimnazial și 25 elevi din ciclul 

liceal)   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 cinci la 

recomandarea domnilor profesorilor diriginţi/ doamnelor învățătoare  pentru probleme ale elevilor 

legate de :absenteism școlar ; relația părinte-copil ; dificultăți intrafamiliale; dificultati de 

concentrare a atentiei, agresivitate fata de colegi; probleme specifice adolescenței. 

 Adresabilitatea profesorilor, în special a profesorilor 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 sau problemele elevilor și/sau ale clasei de elevi..  

 Cabinetul de asistență psihopedagogică a propus și a realizat în semestrul acesta un proiect 

educațional ” Împreună ne e mai bine!”-  clasa a II-a B, împreună cu dna învățătoare Mitu Daniela, 

scopul acestuia fiind  dezvoltarea socio-emoțională a copiilor. 

 În cadrul comisiei metodice ”Om și Societate”, prof Popescu Nicoleta a participat la 

activitățile comisiei metodice. Ca responsabil al comisiei metodice a profesorilor consilieri școlari, 

prof Popescu Nicoleta a organizat activitatea metodică în acestui an școlar. 
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În acest semestru cabinetul de consiliere a organizat și susținut cercul pedagogic al profesorilor 

consilieri, având tema ”Personalitate și aptitudini în consilierea școlară”. De asemenea, Prof 

psigholog al școlii a urmat cursul de formare”Mindfulness pentru părinți și profesori”, organizator 

Edumax.Prof Popescu Nicoleta s-a ocupat și de pregătirea elevilor pentru bacalaureat la disciplina 

Psihologie (1 elev, care a obținut un rezultat bun), de evaluarea psihosomatică a preșcolarilor, 

conform calendarului specific. 
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COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL 

     În  semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018 s-au efectuat plăţi de la bugetul local în 

sumă de 653.454 lei și de la bugetul de stat în sumă de 4.746.471 lei, după cum urmează: 

 4.460.317 lei pentru plata salariilor ( inclusiv plata contribuţiilor aferente acestora); 

 169.850 lei pentru plata voucherelor de vacanță; 

 305.662 lei pentru plata bunurilor şi serviciilor; 

  9.572 lei ajutoare sociale în numerar pentru elevi cu CES; 

 18.370 lei pentru decontarea navetei elevilor; 

 41.846 lei pentru plata burselor elevilor din Republica Moldova și a beneficiarilor 

programului ”Bani de Liceu”; 

 27.141 lei burse de performanță, merit și de boală; 

 74.784 lei pentru plata fondului de handicap la bugetul de stat; 

 292.383 lei la capitolul investiții. 

În cadrul cheltuielilor de personal, suma a fost cheltuită după cum urmează: 

 3.560.237 lei – salarii de bază; 

  25.209 lei – sporuri(doctorat, model, control financiar preventiv); 

 502.764 lei -  plata la cumul; 

 261.837 lei – plata cu ora; 

 12.561 lei – concedii medicale plătite din CASS; 

   97.709 lei – contribuții aferente salariilor. 

La capitolul de cheltuieli  cu bunuri şi servicii, suma de 305.662 lei a fost cheltuită după cum 

urmează: 

 3.478 lei – furnituri de birou (ace, agrafe, bibliorafturi, capsator, capse, corector, creioane 

mecanice și rezerve pt creioane, cub hârtie, cutter, dosare, folii protecție,  hârtie copiator, 

lipici, marker, perforator, pixuri, plicuri, pioneze, radiere, rigle, suport dosare, scoci, sfoară, 

etc); 

  4.453 lei- materiale pentru curăţenie (bureți, coș gunoi, detergent (pardoseli, lemn, geamuri), 

detartrant, dezinfectant, făraș, hârtie igienică, lavete, mănuși, mop-uri,  praf curățat,  

prosoape hârtie, saci menaj, săpun lichid, saci aspirator, soluție anticalcar, spray mobilă, etc); 



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava                                                                            An școlar 2017-2018 

 

69 
 

 103.241 lei – cheltuieli cu energia termică, energia electrică și gaze naturale; 

 12.116 lei – cheltuieli  apă, canal; 

 32.515 lei – cheltuieli transport cadre didactice și didactic- auxiliar; 

   5.858 lei cheltuieli  telefon, internet, poştă; 

 10.349 lei – materiale și prestări servicii  cu caracter funcţional (toner imprimantă și 

copiator), servicii monitorizare pază instituție (pe timp de noapte), materiale laborator 

biologie (alcool etilic, acetonă, acid acetic), cretă școlară, carton, fișe PSI, hârtie flipchart, 

praf cretă, registru acte studii, servicii găzduire site colegiu, actualizare soft foi matricole, 

servicii consultanță achiziții publice; 

 35.467 lei – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (asistență software, 

prestări servicii SCIM, abonament legislație,  abonament revizie sistem de securitate, servicii 

întocmire raport de evaluare lucrări de reparații, încărcat și verificat stingătoare, reînnoire 

certificat digital semnatură electronică, servicii de arhivare,  materiale pentru întreţinere 

(baterie robinet, becuri, broască și butuc ușă, balama, burghiu, cablu, cânepă, cleme, console, 

diblu, dulie, electrozi, garnituri, indicator toaletă,  întrerupătoare, lacăt, niplu, prize, robineţi, 

radiator, racord,  saci, sârmă, set trafalet, set chei, set fixare boiler, suport jardinieră etc.; 

 19.277 lei – reparații curente – reparații instalație termică și sanitară, reparație acces instituție 

(corp A și B), reparații sistem de supraveghere și alarmare,  materiale reparații (adeziv, 

amorsă, bandă, chit, clemă țeavă, capac wc, diluant, glet, gresie, oglinzi, profil, rezervor și 

vas wc racord țeavă); 

 68.925 lei – obiecte de inventar –calculatoare laborator informatică, camere supraveghere, 

copiator, fierăstrău pendular, flipchard magnetic, hard disk, mouse calculator , pipete 

laborator biologie, calculator birou, scaune, switch, ștampilă, trusă scule 

 1.403 lei – cărţi  bibliotecă; 

 8.580 lei – pregătire profesională (curs formare ”Legislație și deontologie în educație”). 

La capitolul cheltuieli  de capital  suma de 292.383 lei a fost decontată pentru: 2.885 – ”DVR 

și suma de  289.498 - „Tâmplărie mase plastice cu geam termopan”. 
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În domeniul RESURSE,  direcţiile principale de acţiune au vizat: 

 Asigurarea accesului personalului didactic din colegiu la formarea corespunzătoare aplicării 

cerinţelor sistemului de învăţământ şi adaptării acestuia la cerinţele învăţământului european; 

 Realizarea încadrării cu personal didactic calificat, respectiv cu personal didactic-auxiliar 

sau/ și nedidactic cu o pregătire corespunzătoare cerinţelor postului; 

 Modernizarea infrastructurii şcolare şi completarea dotărilor. 

Activitatea de perfecţionare s-a derulat pe parcursul întregului an şcolar, cadrele didactice fiind 

îndrumate să participe la diferite forme de perfecţionare. 

Domnii profesori  Gagiu Riciard, Rusu Lucian, Corjan Viorica, Corjan Igor, Florea Nicoleta au 

susținut gradul didactic I. Domnul profesor Hrețcanu Ciprian și-a echivalat doctoratul cu gradul 

didactic I. Domnul profesor Catalin Luca  a susținut gradul didactic II. 

 

În domeniul RELAȚIILOR COMUNITARE, direcţiile principale de acţiune au vizat: 

 Crearea de relaţii cu reprezentanţii Consiliului Municipal sau ai Primarului astfel încât să 

participe activ şi să susţină în comunitate activităţile colegiului. 

 Conştientizarea părinţilor privind responsabilitatea acestora pentru implicarea activă în 

activităţile şcolii; 

 Continuarea parteneriatelor educaţionale cu instituţii locale, judeţene şi interjudeţene. 

Acţionând pe această direcţie, toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi au acordat o atenţie sporită 

întocmirii programelor pentru săptămâna ”Școala Altfel”, implicarea partenerilor educaționali şi 

realizarea unei legături permanente  cu familiile elevilor.  A existat o colaborarea bună şi foarte bună 

cu părinţii, fapt ce a condus la amelioarea prezenţei la ore, la o mai bună pregătire a elevilor şi la 

realizarea activităţilor extraşcolare propuse.  Și în anul școlar 2017-2018 a continuat dezvoltarea 

parteneriatelor cu Inspectoratul Judeţean  de Poliţie, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a 

Criminalităţii şi Compartimentul Circulaţiei Rutiere, cu Filarmonica Botoşani, cu Muzeul Bucovina, 

cu Biblioteca Bucovinei „ I.G.Sbiera”, Centrul Cultural ” Bucovina„ Casa Studenților Suceava, 

Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, cu  licee și colegii din municipiu, din judeţ şi din alte 

judeţe, cu şcoli gimnaziale din judeţ, Teatrul ”Mihai Eminescu” Botoșani, cu O.NG.-uri, etc., 

Asociația Multicare, Grupul Educativa, parteneriate care au creat pentru elevii şi cadrele didactice 

din colegiul nostru posibilitatea dezvoltării personale prin experienţe noi trăite. 
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 În domeniul PROTECȚIA ANGAJAȚILOR ȘI A ELEVILOR, direcţia principală de acţiune a 

fost: 

 Asigurarea protecţiei unităţii de învăţământ, a elevilor, a personalului angajat împotriva 

accidentelor, incendiilor şi calamităţilor naturale. 

  În acest sens s-au luat măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor (prelucrarea regulilor de 

circulație la orele de dirigenție, întruniri organizate cu reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei, vizite 

în cadrul acțiunii”Porților deschise”,etc.), simulări incendii și cutremure. 

 

Toate aceste aspecte prezentate au subliniat efortul susținut al cadrelor didactice, al întregului 

personal angajat al unităţii în procesul instructiv-educativ. Trebuie să subliniez aportul cadrelor 

didactice de predare și didactic-auxuliar pentru organizarea Cocursului Național de Interpretare 

Instrumentală ”Lira de Aur”, ediția a XXXIX-a, eveniment care implică resurse umane și financiare 

complexe. 

Totuşi există şi situaţii nedorite în comportamentul unor colegi: superficialitate în pregătirea şi 

desfăşurarea actului didactic, întărzieri nepermise de la ore sau absenţe nemotivate, învoiri repetate, 

efectuarea sporadică a serviciului pe şcoală, nerespectarea ritmicităţii notării în cataloage, greşeli de 

neatenţie în completarea cataloagelor, ținută vestimentară neadecvată. Considerăm că toate aceste 

aspecte pot fi îmbunătățite printr-o analiză clară și pertinentă în care să recunoaștem neajunsurile 

semnalate și să manifestăm dorința de a le remedia. Succesele şi împlinirile didactice de care ne-am  

bucurat ne-au întărit încă o dată ideea  că înfrângerea nu este decât a celor care o acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 


