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În anul şcolar 2018-2019, 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 2018-2019 au fost înscrişi 972 elevi. La învăţământul primar au 

fost înscrişi 226 elevi, 194 elevi la învăţământul gimnazial şi 552 elevi la  învăţământul liceal. 

Elevi rămaşi în anul şcolar 2018-2019 : 969 dintre care 224 învăţământ primar, 193 învăţământ 

gimnazial, 552 învăţământ 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. 

 

În acest context, principala preocupare a cadrelor didactice în anul şcolar 2018-2019 a fost 

parcurgerea integrală a materiei planificate.   

 

Situaţia promovării elevilor în iunie 2019 a fost următoarea: 

 

 La clasele 0-IV din  224  elevi,  au promovat toți, promovabilitate 100% ; 

 La clasele V-VIII din 193 elevi,  au promovat 174, promovabilitate 90,15% ; 

 La clasele IX-XII din  552 elevi, au promovat  550, promovabilitate 99,63%. 
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   În urma examenului de corigenţă din luna august,  situaţia şcolară se prezintă astfel: 

 

 La clasele V-VIII din cei 19 corigenti au promovat 18 și un elev a ramas repetent. 

 La clasele IX-XII  cei  2 elevi corigenți  au promovat. 

 

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

semestrului al II-lea: 

 

 La clasele 0-IV-  223 elevi au primit calificativul F.B.  și un elev a primit calificativul 

BINE la purtare; 

 La clasele V-VIII – un elev  a  fost sancționat cu nota 6  la purtare pentru comportament 

neadecvat. 

 La clasele IX-XII –  2 elevi au  fost notați cu nota 6 la purtare, iar 1 elev cu nota 5 și un 

elev cu nota 2. 

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

 

Situaţia rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale 

    La Examenul de Evaluarea Natională 2019  s-au prezentat 45 elevi. Rezultatele pe 

discipline sunt următoarele: 

 Limba română:                     Sub 5 ( 4 elev) 

Între 5,00 – 5,99 (2 elevi) 

Între 6,00 - 6,99  (8 elevi) 

Între 7,00 - 7,99  (8 elevi) 

Între 8,00 - 8,99  (14 elevi) 

Între 9,00 – 10,00 (9 elevi) 

 

 

 Matematica:                         Sub 5 (12 elevi) 

Între 5,00 – 5,99 (14 elevi) 

Între 6,00 - 6,99  (7 elevi) 

Între 7,00 - 7,99  (9 elevi) 

Între 8,00 - 8,99  (2 elevi) 

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

 

Comparativ cu anul şcolar 2018-2019 se constată un regres însemnat la matematică (5 

elevi au avut note sub 5 in 2018 față de 12 elevi în anul 2019). La limba română  este 

aproximativ aceeași față de anul școlar precedent. 

 

Admiterea absolvenţilor de clasele a VIII –a s-a realizat astfel: 39 elevi au fost 

înmatriculaţi la Colegiul de Artă: 

 18 elevi la profilul muzică 

 3  elevi la arte plastice  

 15 elevi la profilul arhitectură 

 3 elevi la conservare - restaurare bunuri culturale.  
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  La repartiţia computerizată au participat 7 elevi: 1 elev la Colegiul Național ”Petru 

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

Cantemir”, 1 elev la Colegiul Național de Informatica ”Spiru Haret”, 1 elev la Colegiul Tehnic 

”Petru Musat” și un elev la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară. Doi  elevi s-au înscris la 

învățământul profesional dual. 

 

 Examenul de  bacalaureat a reprezentat un alt moment important pentru elevii 

colegiului nostru. În sesiunea iunie-iulie au participat 132 absolvenți, au promovat 107 

absolvenți, adică am înregistrat o promovabilitate de 81,06%. 

 Medii între 6,00 - 6,99  (28 elevi) promovabilitate  26,16% 

 Medii între 7,00 - 7,99  (30 elevi) promovabilitate  28,03% 

 Medii între 8,00 - 8,99  (35 elevi) promovabilitate  33,71% 

 Medii între 9,00 - 10     (13 elevi) promovabilitate  12,14% 

 

In urma examenului de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2019, din cei 19 elevi înscriși 

au promovat 14 dintre ei, 5 elevi au fost declarați respinși.  

Procentul de promovabilitate la finalul celor două sesiuni de examen de bacalaureat 

este de 91,66%. 

 

Procentele de promovabilitate bacalaureat 2019 pe clase : 

 Clasa a XII–a A : 76,92% 

 Clasa a XII-a B : 96,29% 

 Clasa a XII-a C : 92,85% 

 Clasa a XII-a D : 100% 

 Clasa a XII-a E : 87,50% 

 Situaţia absolvenţilor de clasa a XII-a promoția 2019 din Colegiul de Artă ”Ciprian 

Porumbescu” se prezintă astfel:    

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

facultatea de litere; 

  27  absolvenţi sunt studenţi la facultăţi apartinând altor profile; 

  5 sunt admişi la şcoli postliceale; 

  4 plecat la studii de specialitate  în străinătate Danemarca; 

  3 s-au angajat; 

 2   sunt în evidenţă la şomaj; 

 27 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 : 46,14% 

 Profil arte plastice : 42,85% 

 Profil arhitectură, arte ambientale si design : 64,28% 

 Profil conservare-restaurare bunuri culturale : 16,66% 

 Profil filologie : 71,42%  
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CATEDRA ÎNVĂŢĂTORILOR 

 

PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR 

Planificarea și proiectarea unităților de învățare s-au făcut ținându-se cont de precizările 

făcute în ghidurile metodologice, respectându-se planurile cadru și programele şcolare. 

O atenţie deosebită s-a acordat continuării  monitorizării elevilor cu probleme în învăţare 

din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi 

conştiente  la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. 

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 şi autoinstruire să fie centrată pe elev. În lecţiile desfăşurate la clasă, s-au aplicat tehnici 

de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au 

condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind 

capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în 

echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a 

iniţiativei. Doamna prof .înv. primar Melinte Cristina a realizat program suplimentar de pregătire 

a elevilor, astfel: 

• Program de pregătire suplimentară pentru Evaluarea Naţională la Comunicare în limba 

română  (înregistrat cu nr. 873/04.03.2019) 

• Program de pregătire suplimentară pentru Evaluarea Naţională la Matematică (înregistrat 

cu nr. 872/04.03.2019) 

• Program de pregătire suplimentară pentru Concursul  Naţional de Matematică „Fii 

Inteligent!” (înregistrat cu nr. 487/08.02.2019) 

• Program de pregătire suplimentară pentru Concursul  Naţional de Comunicare şi 

Ortografie „Comunicare.Ortografie.Ro” (înregistrat cu nr. 486/08.02.2019) 

PLANURI  REMEDIALE 

•Plan remedial la MEM, înregistrat cu nr. 744/25.02.2019 - activităţi de recuperare pentru 4 elevi 

•Plan remedial la CLR, înregistrat  cu nr. 745/25.02.2019 – activitate de recuperare pentru un 

elev. 

 De asemenea a  organizat la nivelul şcolii desfăşurarea etapelor pentru Concursurile 

Naţionale „Fii Inteligent!” şi „Comunicare.Ortografie.Ro”.  
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EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR 

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie 

deosebită s-a acordat   probelor de evaluare iniţialăla clasele I-IV. Evaluările sumative, dar şi 

formative au fost concepute, aplicate şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup 

şi la nivelul comisiei. Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de 

performanţă pe trei nivele: 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. 

           Analiză comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni  

privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi 

conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.  

S-au folosit strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu 

diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces 

de formare. 

Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică 

asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. 

 

DOMENIUL RESURSE MATERIALE ŞI INFORMAȚIONALE 

 

Baza materială a școlii este modernizată, în fiecare sală de clasă existând câte un 

videoproiector, elevii având astfel acces la materialele audio-video prezente în manualele 

digitale. 

Se utilizează  auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţământ. Fiecare cadru 

didactic are la portofoliul personal lista cu auxiliarele utilizate la clasă și acordul părinților pentru 

a le folosi. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, ameliorare sau de 

dezvoltare. Elevii au fost implicaţi în alcătuirea de portofolii tematice.             

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

Pe parcursul semestrului al II-lea, fiecare învățătoare a desfășurat  activități 

extracurriculare, astfel:  

 Doamna prof. înv.primar Corocăescu Ancuța: 

 „Minte sănătoasă, în corp sănătos!”Februarie 2019 

 „Mărțișoare” 1 martie 2019 
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 ,,Mama, te iubesc ! ” 8 martie 2019 

 „100 de zile de școală” martie 2019 

 „Natura-prietena mea” 19 aprilie 2019 

 „Ziua mondiala a familiei” 15 mai 2019 

 „Ziua copilului” 1 iunie 2019 

 Doamna prof. înv.primar Chiriliuc Oana : 

 ,,Cum ne comportăm în școală pentru a fi în siguranță”-dezbatere 

 ,,Gânduri pentru mama”  

 ”Suntem copiii Europei”! 

 ”Săptămâna politeții” 

 ”Sărbătoarea alfabetului”-serbare la sfârșitul clasei I 

 ,, Fantezie și creație”-expoziție de colaje  

 ,,Parada instrumentelor muzicale” 

 ,,ABC-ul emoțiilor”-proiect educațional 

 ,,Drumeție cu joc și cântec”- Parcul  

 ,,Să cunoaștem oameni și meserii”-activitate desfășurată în parteneriat cu Jandarmeria 

Suceava 

 ,,Clasa noastră, oglinda noastră”- activitatede înfrumusețare a sălii de clasă 

 ,,Drumul înghețatei”-vizită la fabrica de înghețată Betty 

 ,,Pași spre cunoaștere”-proiecție filme documentare 

       Doamna prof. înv.primar Boanta Otilia : 

 „Serbarea Literelor“ 

 Doamna prof. înv.primar Melinte Cristina : 

• Excursie „Să  cunoaştem  istoria  Moldovei” 

 Doamna prof. înv.primar Puiu Loredana 

 ,,Mai bine ne jucam decat sa ne certam" 

 ,,Martisoare,martisoare!" 

 ,,De Pasti" 

 ,,La multi ani, mami!" 

 ,,Pamantul e in mainile noastre"! 

 ,,Europa ,casa noastra!" 

 ,, Ramas bun, clase primare!" 

 ,,Ziua mediului"-Asa da..asa nu! 

 Doamna prof. înv. primar Cucoș Gabriela 

 „Drumeție cu joc și cantec” 

 “Să cunoaștem instrumentele muzicale” 

 “Ora de lectura altfel” 

 Atelier de pictură 

 Excursie „Să  cunoaştem  istoria  Moldovei” 

  Să cunoaștem orașul 

 Școala la muzeu 

 Doamna prof. înv. primar Mitu Daniela 

 excursie la Gura Humorului -11aprilie 
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 excursie la Târgu Frumos la Liceul Moldova, la Ruginoasa-12 aprilie 

 

 Doamna prof. înv.primar Străchinescu Mariana: 

 excursie tematică "Inima României – izvor de istorie şi civilizaţie" vizitând : Lacu Roşu, 

Praid,  Sighişoara (Centru-Cetate), Târgu Mureș,  Borsec, Târgu Neamț.  

 serbare de final de clasa a IV-a 

 s-a implicat în activități cu prilejul Zilelor porților deschise realizând pliante cu oferta 

educațională a colegiului nostru , pentru elevii clasei pregătitoare. 

 Doamna prof. înv.primar Raicu –Andreica Adina: 

 “Să trăim într-un mediu sănătos” 

 „Jocurile copilăriei” 

 „O minte sănătoasă într-un corp sănătos” 

 

CONCURSURI ŞCOLARE 

Doamnele învățătoare Melinte Cristina, Cucoș Gabriela, Puiu Loredana, Străchinescu 

Mariana, Mitu Daniela au participat la concursurile Naționale „Fii inteligent ...la matematica” și 

Concursul Naţional „Comunicare.Ortografie.ro” în calitate de administrator de test, 

supraveghetor, evaluator, însoțitor de grup. Concursul este organizat de Asociația Inteligent și 

face parte din CAEN, la aneva 5, poziția 103. 

 ETAPA NAȚIONALĂ –COMPER MATEMATICĂ 

 Premiul I - Rusu  Maria( clasa I A, prof. înv.primar Chiriliuc Oana) 

 Premiul II - Axinti Tomas ( clasa I A, prof. înv.primar Chiriliuc Oana) 

 Premiul III Marcian  Larisa Maria ( clasa I A, prof. înv.primar Chiriliuc Oana) 

 Etapa națională –Comper Comunicare 

  Premiul I Budui Tudor – Matei, Carpiuc  Flavia – Adriana, Morosanu  Sarra, Tanta  

Darius – Ioan ( clasa I A, prof. înv.primar Chiriliuc Oana). 

 Premiul I – Obreja Andrada, (clasa a II-a A,  prof. înv.primar Melinte Cristina ). 

 

 Concursul Naţional „COMPER” (Comunicare)  

  Premiul I  - Albu Alessia, Arotăriței Aura, Obreja Andrada, Esanu Federica, 

Murariu Fabian, Baltaru Maria, Brumă Teodor, Ostafe Flavio, Pața Medeea (prof. 

înv.primar Melinte Cristina , clasa a II-a A). 

  Premiul I -  Budui V. Tudor – Matei, Carpiuc  Flavia - AdrianaMarcian Larisa 

Maria, Morosanu  Sarra, Tanta  Darius – Ioan, Axinti  Tomas, Croitor Ecaterina 

Maia, Filip Selina-Sarah, Harasemiuc D. Eduard Matei , Mitoceanu Damian ( clasa I 

A, prof. înv.primar Chiriliuc Oana) 

 Premiul II- Chilibon Giulia Anamaria,  Onuti David Petru, Rusti  Edward – Daniel, 

Sovea Eva( clasa I A, prof. înv.primar Chiriliuc Oana) 

  Premiul II- Ciobanu Rareș, Luca Lois, Palade Alexia, Lukas Jessica, Lupu Nectaria, 

Hrușcă Sara (clasa a II-a A,  prof. înv.primar Melinte Cristina ) 

 Premiul III-Dumitru Cristian, Scriban Filip, Camilar Mircea,  Caterenciuc Iustina 

(clasa a II-a A,  prof. înv.primar Melinte Cristina ) 
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 Premiul III Cazacu  Anastasia, Luca  Amalia Ioana, Pintileasa Matei Andrei, 

Ungureanu  Stefan, Burian  Adrian Vilhelm, Sarafim  Narcis,  Hostiuc Sarah 

Amedeea ( clasa I A, prof. înv.primar Chiriliuc Oana) 

 Mențiune-Asoltanei Ines,  Turenschi Mateo (clasa a II-a A,  prof. înv.primar Melinte 

Cristina ) 

 Concursul Naţional „COMPER” (Matematică) 

 Premiul I  - Albu Alessia, Arotăriței Aura, Esanu Federica, Murariu Fabian, Baltaru 

Maria, Ciobanu Rareș, Brumă Teodor, Ostafe Flavio, (prof. înv.primar Melinte 

Cristina , clasa a II-a A). 

 Premiul I -  Axinti Tomas,Carpiuc Flavia - Adriana , Harasemiuc Eduard Matei, 

Lazurca  Fabian Ioan, Luca Amalia Ioana, Marcian  Larisa Maria,Rusu. Maria, 

Budui Tudor, Matei, Croitor  Ecaterina Maia, Curic Teodora  Morosanu  Sarra, 

Sovea Eva, Tanta  Darius – Ioan ( clasa I A, prof. înv.primar Chiriliuc Oana) 

 Premiul II- Pața Medeea, Luca Lois, Palade Alexia, Lukas Jessica, Camilar Mircea, 

Hrușcă Sara (clasa a II-a A,  prof. înv.primar Melinte Cristina ) 

 Premiul II- Cazacu  Anastasia, Chilibon Giulia Anamaria, Danilevici Theodor Iustin, 

Filip  Selina-Sarah, Mitoceanu Damian, Onuti  David Petru ( clasa I A, prof. 

înv.primar Chiriliuc Oana) 

 Premiul III-Dumitru Cristian, Scriban Filip (clasa a II-a A,  prof. înv.primar Melinte 

Cristina ) 

 Premiul III- Rusti Edward – Daniel ( clasa I A, prof. înv.primar Chiriliuc Oana) 

 Mențiune- Ungureanu Stefan, Pintileasa Matei Andrei ( clasa I A, prof. înv.primar 

Chiriliuc Oana) 

 Mențiune-Asoltanei Ines, Caterenciuc Iustina (clasa a II-a A,  prof. înv.primar 

Melinte Cristina ) 

 Concursul Naţional „Tradiţii multiculturale pascale”  

  Premiul I - Albu Alessia (clasa a II-a A,  prof. înv.primar Melinte Cristina ) 

  Premiul II -  Lukas Jessica (clasa a II-a A,  prof. înv.primar Melinte Cristina ) 

 Premiul III - Luca Lois (clasa a II-a A,  prof. înv.primar Melinte Cristina ) 

 Concursul județean de arte vizuale Art from heart: 

 Premiul I la secțiunea Muzică, interpretare și creație l-a obținut  un grup de elevi 

de la clasa a IV-a A, coordonați de prof. înv.primar Străchinescu Mariana: 

 Premiul II (secțiunea Arte plastice)  - Arotăriței Aura (prof. înv.primar Melinte 

Cristina , clasa a II-a A) 

 Premiul II (secțiunea Arte plastice)  - Rotaru Tudor, Jitaru Cristina, Tanase Elisei 

(clasa a II-a B, prof. înv. primar Cucoș Gabriela) 

 Premiul II (secțiunea Muzică, interpretare și creație) - Luca Amalia ( clasa I A, 

prof. înv.primar Chiriliuc Oana) 

 Premiul  I (secțiunea Arte plastice) - Ungureanu Ștefan ( clasa I A, prof. 

înv.primar Chiriliuc Oana) 

 Mențiune (secțiunea Arte plastice) - Rusu Maria, Budui Tudor, Carpiuc Flavia, 

Hostiuc Sarah ( clasa I A, prof. înv.primar Chiriliuc Oana). 
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 Concursul Judeţean de astronomie ,,Equinox ’’- secţiunea eseuri ( înscris în CAEJ 

2019-C10- Domeniul ştiinţific), organizat în colaborare cu Ministerul Educaţiei 

Naţionale, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Asociaţia Educatorilor Suceveni 

 Premiul I –Anton Maia, clasa a III-a A ( înv.Șalar Paula) 

  Premiul II – Hisem Anastasia, clasa a III-a A ( înv.Șalar Paula) 

  Premiul III- Negrea-Campos Joan , clasa a III-a A ( înv.Șalar Paula) 

  Premiul III- Hriţuleac Simona, clasa a III-a A ( înv.Șalar Paula) 

 Menţiune- Murariu Maria, clasa a III-a A ( înv.Șalar Paula) 

 Expoziţia-concurs ,,Vis de copil în casa bunicilor”, organizat de Muzeul Bucovinei-

Suceava în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava: 

 Premiul I - Hisem Anastasia, clasa a III-a A ( înv.Șalar Paula) 

 Concursul Naţional ,,Carmen Sylva” Ediţia a IX-a: 

 Premiul III - Hisem Anastasia, clasa a III-a A ( înv.Șalar Paula) 

 Concursul Naţional Comunicare.Ortografie.ro, organizat de Asociaţia Fii inteligent, 

Editura Nomina, Ministerul Educaţiei Naţionale: 

 Premiul I- Stoenescu Stefan, Premiul III –Calin Sabina, Harasemiuc Elisei (prof 

înv.primar Cucoș Gabriela, clasa a II-a B). 

 Premiul I- Obreja Andrada, 3 Premiul II, 3 Premiul III, o Menţiune (prof. 

înv.primar Melinte Cristina , clasa a II-a A) 

 Premiul III - Baicu Raisa, Călin Noemi, Telescu Erica (prof. înv.primar 

Străchinescu Mariana, clasa a IV-a A) 

 Premiul III - Latis Daciana, clasa a III-a A (prof. înv.primar Mitu Daniela) 

 Premiul III  - Draguțu Ecaterina Andreea, clasa a IV-a B (prof. înv.primar Puiu 

Loredana) 

 Concursul Fii inteligent... la matematică! 

 Premiul III – Harasemiuc Elisei, clasa a II-a B (prof. înv.primar Cucoș Gabriela). 

  Premiul II - Aura Arotăriței, clasa a II-a A (prof. înv.primar Melinte Cristina ) 

 Premiul II - Pintilei David, clasa a IV-a A (prof. înv.primar Străchinescu Mariana) 

 Mențiune - Arotăriței Alexia, clasa a IV-a A (prof. înv.primar Străchinescu 

Mariana) 

 Concursul Național ,, Scrisoare pentru prietenul meu din cadrul Strategiei 

Naţionale de Acțiune Comunitară  

 Premiul III  Filon Teona , clasa a III-a B (prof. înv.primar Mitu Daniela) 

 Premiul III Tabarcea Alexandru, clasa a III-a B (prof. înv.primar Mitu Daniela) 

 Concursul Lumina Math- premiul I , Bejenar Teofan, clasa a III-a B (prof. înv.primar 

Mitu Daniela) 

 Concursul județean Interculturalitatea - liant între generații, Ediția I:  

 PREMIUL I- Stoenescu Stefan, Berari Ecaterina, Lefter Renata (prof înv.primar Cucoș 

Gabriela, clasa a II-a B) 

    Premiul I pentru lucrarea colectiva „Parada costumelor” (Medvichi Karina, Lupu Sarah, 

Dimitriu Teodora, Rotaru Tudor, Calin Sabina) (prof înv.primar Cucoș Gabriela, clasa a 

II-a B). 

 La Festivalului Judeţean  ,,Artis – Mici artişti cu talente mari” eleva Pop Alessia din 

clasa a IV-a A a cântat în deschiderea concursului, ca invitată și deținătoare a trofeului 

din 2018. 
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 Premiul I- Călin Noemi, clasa a IV-a A (prof. înv.primar Străchinescu Mariana) 

 Premiul II- Polonic Patritzia, clasa a IV-a A (prof. înv.primar Străchinescu Mariana) 

Elevii clasei pregătitoare îndrumați de doamna prof.înv.primar Corocăescu Ancuța au 

participat și au obținut premii la concursurile  Comper, Amintiri din copilărie, Micii Olimpici, 

Discovery. 

 Rezultatele au fost prezentate părinților în cadrul Festivității de încheiere a anului școlar 2018-

2019. 

 

PARTENERIATE: 

Acord de parteneriat cu Editura Star Kids nr 15 din 16,05,2019 (prof. înv. primar 

Corocăescu Ancuța, clasa pregătitoare). 

Acord de parteneriat PROIECT EDUCATIONAL JUDEȚEAN,  Concurs județean” 

PRIMĂVARA COPIILOR”- NR 74 din 23.05.2019 (prof înv.primar Corocăescu Ancuța, clasa 

pregătitoare). 

 Acord de parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava – 

nr 4162945 din 26.03.2019 (prof înv.primar Corocăescu Ancuța, clasa pregătitoare). 

           Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială Liteni Iaşi, în cadrul Concursului Naţional 

„Tradiţii multiculturale pascale”, ediţia a II-a, 2019, Iaşi (prof. înv.primar Melinte Cristina , clasa 

a II-a A). 

           Acord de parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava, în cadrul activităţilor „În pași de 

...balet” şi „Tehnica Origami ... la orice vârstă” (prof. înv.primar Melinte Cristina , clasa a II-a 

A). 

Acord de parteneriat cu Direcția Silvică Suceava, O.S. Solca, în vederea organizării și 

desfășurării activităților din programul Pădurea de mâine, încheiat în data de 18.04.2019 (prof. 

înv.primar Străchinescu Mariana). 

Parteneriat cu Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45 ce coordonează Centrele  Pilot 

de Învățare și Evaluare COMPER (prof. înv.primar Chiriliuc Oana). 

Programul de dezvoltare socio-emoțională ,, Împreună ne e mai bine!  în parteneriat cu 

Cabinetul de asistență psihopedagogică al Colegiului de Artă ,, Ciprian Porumbescu” (prof. 

înv.primar Chiriliuc Oana). 

Parteneriat cu CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE 

ANTIDROG SUCEAVA- Proiectul ,,ABC-ul emoțiilor”, proiect național de formare și 

consolidare a abilităților emoționale (prof. înv.primar Chiriliuc Oana) . 
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Lumina din sufletele noastre parteneriat cu Liceul Moldova din Tîrgu Frumos (prof. 

înv.primar Mitu Daniela). 

I. PROIECTE  EDUCAŢIONALE: 

 Proiect educaţional „Copil ca tine sunt şi eu” în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi Complexul de Recuperare Neuro – Psiho – Motorie 

„Blijdorp – O nouă viaţă” (înregistrat cu nr.1845/18.04.2019) 

 Proiectul educaţional „În paşi de ... balet” în parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava 

(înregistrat cu nr. 1739/12.04.2019)  

 Proiectul educaţional „Tehnica Origami ... la orice vârstă” în parteneriat cu Palatul Copiilor 

Suceava (înregistrat cu nr. 1740/12.04.2019)  

 Proiectul „Învăţ să îmi fac singur temele” (înregistrat cu nr. 6170/24.09.2018) 

 Proiectul educaţional „Mândru că sunt român” (înregistrat cu nr. 6965/29.11.2018) 

 Proiectul educaţional „Mă integrez în învăţământul românesc” (înregistrat nr. 2087/10-

05.2019) 

 Proiectul educaţional „Cu creta pe asfalt” (Ghervan Oana, toate învățătoarele) 

 ,,ABC-ul emoțiilor”-proiect educațional (prof. înv.primar Chiriliuc Oana) 

 ,, Împreună ne e mai bine!”-proiect educațional (prof. înv.primar Chiriliuc Oana) 

 „Bibliotecar pentru o zi” - proiect educațional în colaborare cu bibliotecara școlii, Alina 

Papuc şi elevii clasei a III-a B (prof. înv. primar Mitu Daniela) 

 

ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE 

Încadrarea la ciclul primar la Colegiul de Artă este asigurată de cadre didactice calificate, 

preocupate de bună desfășurare a activității didactice și de propria perfecționare. 

Doamnele învățătoare au participat la cercurile pedagogice ce s-au desfăşurat în data de 

11.04.2019. Doamna profesor în învățământ primar Mitu Daniela a ținut la clasa a III-a o lecție 

demonstrativă în cadrul cercului pedagogic, (11 aprilie 2019), activitate de tip outdor la Gura 

Humorului, la matematică, cu tema Fracții. În cadrul comisiei metodice,  doamna prof. înv. 

primar  Cucoș Gabriela a prezentat o lecție filmată la matematică cu tema Impărțirea la 2, iar 

doamna prof. înv. Primar Corocăescu Ancuța a prezentat referatul cu tema Afectivitatea și 

sociabilitatea  la școlarul mic. La cursul de formare Strategii didactice active performante 

organizat de CCD George Tofan , Suceava, au participat doamnele învățătoare Melinte Cristina, 

Mitu Daniela și Cucoș Gabriela. La cursul de formare Instruirea diferențiată a elevilor din 

învățământul primar în procesul de predare - învățare – evaluare organizat de CCD George 

Tofan , Suceava, au participat doamnele învățătoare Cucoș Gabriela și Raicu Adina. La 

activitatea de instruire/formare a noilor responsabili /membri CEAC privind  modul de lucru pe 

platforma electronică aracip” (adeverinţă nr. 2085/05.12.2018) a participat doamna prof. 

înv.primar Melinte Cristina . 

Doamna prof. înv.primar Melinte Cristina a participat și la cursul Întărirea capacităţii 

profesioniştilor care lucrează în şcoli cu copii şi tineri care suferă de afecţiuni din spectrul 

autismului. Cursul a fost realizat prin proiect ERASMUS+ şi a  fost structurat pe 4 module: 
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 Modul 1 - „Gestionarea Claselor Incluzive” 

 Modul 2 - „Adaptare Curriculară” 

 Modul 3 – „Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale (TIC) şi 

Tulburările din Spectrul Autist (ASD) ” 

 Modul 4 – „Tranziţia elevilor diagnosticaţi cu Tulburarea din Spectru 

Autist (TSA)” 

În cadrul proiectului „Diaspora – Educaţie şi Formare. AmbasaDor de Bucovina”  doamna prof. 

înv.primar Melinte Cristina  a participat la următoarele ateliere : 

 „Cerinţe educative speciale” 

 „Învăţături din şcoala finlandeză” 

 „Politici, proiecte şi intervenţii educaţionale” 

 „Globalizare şi tehnologie în educaţie” 

 „Identitatea socială - metamorfoze” 

  „Inegalitatea de şanse în educaţie” 

 „Modele de bune practici în învăţământul primar” 

La Conferinţa de lansare a proiectului „Diaspora – Educaţie şi Formare. AmbasaDor de 

Bucovina” au participat doamnele învățătoare Melinte Cristina, Chiriliuc Oana, Cucoș Gabriela. 

Cucoș Gabriela, Melinte Cristina și Chiriliuc Oana au participat în iulie 2019 la atelierul 

Managementul instituțiilor socio-educative din cadrul proiectului Diaspora – Educaţie şi 

Formare. AmbasaDOR DE BUCOVINA, organizat de   Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din 

cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

 Cucoș Gabriela, Melinte Cristina și Chiriliuc Oana au participat în iulie 2019 la Atelierul 

Strategii de învățare în cadrul proiectului proiectului Diaspora – Educaţie şi Formare. 

AmbasaDOR DE BUCOVINA, organizat de   Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Doamna prof. înv.primar Chiriliuc Oana a participat la conferinţa Educația: stări de lucruri, 

erori, soluții, moderate de Prof.univ.dr. Andrei Marga, Universitatea ,,Ștefan cel Mare “ din 

Suceava. 

Doamna prof. înv.primar Chiriliuc Oana a participat la următoarele ateliere în cadrul 

proiectului Diaspora – Educaţie şi Formare. AmbasaDOR DE BUCOVINA, organizat de   

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava : 

Limba română și românii din Diaspora, Medii și generații digitale, Modele de bune practice din 

învățământul primar, Repere strategice în educația contemporană) . 

 

PUBLICAŢII 

         Doamna prof. înv.primar Melinte Cristina  a publicat trei articole de specialitate, toate cu 

ISBN: 
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 Articolul „Metodele învăţării tradiţionale versus metodele învăţării active – avantaje şi 

dezavantaje” din cadrul Simpozionului Internaţional „Dinamizarea spaţiului educaţional 

prin implementarea metodelor activ-participative” , Iaşi, Ediţia a IX-a, 2019 

 Articolul „Integrarea copiilor cu CES – Copil ca tine sunt şi eu” din cadrul Simpozionului 

Judeţean „Abordări didactice pentru progres şi performanţe în educaţie”, Iaşi, Ediţia a II-

a, 2019 

 Articolul „Învăţăm încondeierea ouălor prin tehnică şi joacă” din cadrul Conferinţei 

Naţionale „Tradiţii multiculturale de Paşti în spaţiul european”. 

 

CONCLUZII 
 

 Munca depusă în acest semestru se poate caracteriza prin seriozitate şi implicare 

 Participare activă la acțiuni şi proiecte educative la diferite niveluri 

 Promovarea optimă a exemplelor de bune practici 

 Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ 

În semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019, activitatea catedrei de limba și literatura 

română de la Colegiul 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 
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parteneriatelor educaţionale, în vederea realizării unui management al calităţii totale, a 

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

domeniul disciplinei. 

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

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

relaţiile cu comunitatea. 

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

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

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

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

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

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

elevilor capabili de performanță și îmbunătăţirea competenţelor de lectură.  

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

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

2018-2019. 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, anul acesta organizându-se simulrări, în premieră, pentru elevii 

claselor a șaptea. Pentru elevii claselor a douăsprezecea și a opta, în luna mai, s-au organizat și 

teze cu subiect unic, în vederea eficientizării pregătirii pentru bacalaureat și evaluare națională. 

În urma acestor evaluări s-au realizat planuri de măsuri remediale, menite să eficientizeze 

pregătirea pentru examene. Totodată, au fost evaluate competenţele  lingvistice de comunicare 

orală în limba română ale elevilor de clasa a XII-a, proba  desfăşurându-se în conformitate cu 

metodologia desfăşurării examenului de bacalaureat, proba A. Rezultatele obținute la examenele 

naționale au fost foarte bune și în acest an, rata de promovare situând colegiul nostru pe un loc 

fruntaș în ierarhia județeană. 

 Din comisiile de evaluare a probelor de competențe lingvistice, desfășurate în liceul 

nostru în iunie 2019, au făcut parte doamnele prof. Liliana Balan, Dana Trocin, Anca Varga, 

Manuela Muscă. Conform graficului și metodologiei s-a organizat și evaluarea elevilor la clasa a 
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VI-a. De asemenea, doamnele profesoare din catedra de limba română au participat ca profesori 

evaluatori în comisiile examenelor de evaluare națională și bacalaureat și ca evaluatori la etapele 

locale și județene ale olimpiadelor și concursurilor de specialitate. 

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

și literatura română în semestrul al doilea al anului școlar 2018/ 2019. Astfel, doamnele 

profesoare Dana Trocin și Manuela Muscă (pentru clasa a VIII-a) și Anca Varga, Dana Trocin, 

Liliana Balan, Manuela Muscă și Sabina Roman (pentru liceu), au continuat pregătirea 

suplimentară pentru examenele naționale, conform orarului stabilit. 

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

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

Literatură Română, calificându-se la etapa județeană eleva Latiș Miruna din clasa a V-a B, prof. 

Liliana Balan și Mitocariu Silviu, clasa a IX-a C, prof. Anca Varga.   

La concursul județean Trecutul, prezentul și viitorul, ediția a II-a, CAEJ 2019, poz.16, au 

obținut premii elevii Brustureanu Cucu Boca Iunia, clasa a VIII-a B, Premiul I, Budui Laura 

Ioana, clasa a V-a A, Mențiune (prof. Dana Trocin). 

De asemenea, în cadrul concursului Student pentru o zi, CAER, fără finanțare MEN, 

1992, Moroșanu Eliza Clementina și Strugaru Ioana, XII C au obținut Mențiune (prof. Dana 

Trocin). 

În cadrul concursului Scrisoare pentru prietenul meu, SNAC, s-au obținut următoarele 

rezultate: Simion Bianca Andreea, clasa a XI-a C, Premiul I (prof. Dana Trocin), Lucasievici 

Maria, Premiul I, Cureleț Daria Maria, IX E, Premiul I, Creangă Ana, IX E, Premiul al II-lea, 

(prof. Sabina Roman), Costandache Emilia, Premiul I (prof. Liliana Balan). 

Revista liceului, Noi, a obținut, și anul acesta, sub coordonarea doamnelor profesoare 

Dana Trocin, Anca Varga, Manuela Muscă, Liliana Balan, Sabina Roman și a d-lui prof. Iulian 

Asimionesei titlul de Laureat la etapa județeană a concursului de Reviste și Jurnalistică Școlară, 

calificându-se la competiția națională. 

 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 2018/ 2019. 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).  Doamna profesoară Dana 
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Trocin a realizat activități de promovare a lecturii în cadrul proiectului ,,Nonviolența prin 

lectură”.  

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 relecturii, a 

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

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

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

atelier de recondiționare de carte, concurs de recitare, de creație, desfășurate atât cu elevii de 

gimnaziu, cât și cu cei de liceu. De asemenea, doamna profesoară Liliana Balan a organizat o 

excursie tematică la Iași, Acasă la Junimea. 

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. Din cadrul activităților metodice desfășurate la 

nivelul catedrei, amintim lecția demonstrativă la clasa a V-a A, Pronumele personal, susținută de 

dna prof. Dana Trocin, (martie 2019), schimbul de bune practici generat de prezentarea activității 

susținute de dna prof Sabina Roman la clasa a XI-a B, Simbolismul (aprilie 2019). De asemenea, 

s-au organizat ample dezbateri generate de prezentarea referatelor Studiul literaturii române 

contemporane în liceu (prof. Liliana Balan), Arta dramatică și creativitatea la orele de limba 

română (prof. Anca Varga) și Lista de lecturi suplimentare, o provocare!? (prof. Manuela 

Muscă). Doamna profesoară Dana Trocin a publicat o recenzie în  revista colegiului , NOI, 

Melciclopedia: povestea Melcului Prinț de Iulian Tănase, ilustrații de Mircea Pop și referatul 

Forme ale sincretismului artistic în învățământul gimnazial și liceal, susținut în cadrul 

Simpozionului European ,,Motivare, Implicare, Colaborare pentru o educație de Calitate 

Europeană”, desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava (30 martie 2019). 

Dezvoltarea instituțională a vizat încheierea de parteneriate și coordonarea de proiecte 

care să aprofundeze relațiile școlii noastre cu mediul comunitar. În acest sens, a continuat 

derularea parteneriatului între colegiul nostru și Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura 

Humorului (prof. Manela Muscă). De asemenea, s-au continuat activitățile desfășurate prin 

parteneriatele cu Teatrul Mihai Eminescu, Botoșani, Biblioteca Județeană I.G. Sbiera, Suceava. 

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

anul școlar 2018-2019, membrii catedrei de limba și literatura română au demonstrat că sunt 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

 

În  urma analizei activităţii Catedrei de Limbi moderne, s-a constat că membrii catedrei 

de limbi  moderne au desfăşurat, în semestrul al II-lea, o activitate susţinută, în conformitate cu 
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programa şcolară, cu planul managerial al Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu, precum şi cu 

recomandările pe linie de specialitate.  

Ca de obicei, au fost urmărite studiul programei de specialitate, alegerea manualelor de 

studiu și stabilirea responsabilităților în cadrul catedrei, parcurgerea integrală şi ritmică a 

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

propuse, antrenarea unui număr mare de elevi în pregătirea concursurilor şi olimpiadelor şcolare. 

Pregătirea elevilor de clasa a XII-a pentru examenele de Competenţe lingvistice a fost 

realizată săptămânal, în funcție de un  program bine stabilit conform programelor de limba 

engleză şi franceză, de către toți profesorii colectivului de catedră. 

In procesul de predare s-au folosit abordări metodice moderne, metode care să dezvolte 

competenţele lingvistice, deprinderi, şi atitudini specifice prevăzute în Cadrul European Comun 

de Referință. 

În ceea ce privește activitatea școlară şi extrașcolară, în cadrul catedrei, prof. Gabriela 

Hisem a derulat împreună cu doamnele prof. Mirabela Gavriliuc și Anamaria Munteanu proiectul 

educațional ,,Sărbătorește Iubirea la Colegiul de Artă”. A organizat concursul Internațional 

Formidabilii, ediția a XV-a, concurs cuprins în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare, fără 

finanțare M.E.N. 

  De asemenea, doamna profesoară Hisem Gabriela a încheiat parteneriate de colaborare 

cu: Asociația 7 Scări, Brașov, cu prilejul participării la Tabăra Educativă în limba engleză, cu 

Scoala Gimnazială Ion Creangă, Suceava, în vederea derulării proiectului educațional ,,Succesul 

în viață se învață-Abilități pentru Adolescenți”. 

  Totodată,  doamna Hisem a contribuit la dezvoltarea instituţională şi la promovarea 

imaginii unităţii şcolare prin participarea  la diferite  concursuri si olimpiade: Concurs județean 

“Behind the Words”,  ediția a VI-a, cuprins în CAEJ obșinând 4 premii II (Creangă Ana-clasa a 

IX-a E, Lazăr Sabina-Cristiana-clasa aX-a C, Iurciuc Ilie-clasa a X-a C, Lupu Oana-Maria-clasa 

a X-a B) și o Mențiune  (Bologa Diana,clasa a X-a B). A participat in calitate de membru in 

comisia de evaluare a lucrărilor la activitatea extra-curriculară Proiect Parteneriat Educational 

”Biodiversity Project”, cu tema Earth Messages, editia a XI-a, concurs interjudețean în limba 

engleză cuprins în C.A.E.R.I/2019. 
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  Doamna profesoară Anca Dăscăliuc a fost vicepreședintă în comisia de organizare a 

Olimpiadei de limba engleză, etapa locală, colaborând cu ceilalți membri ai catedrei implicați în 

elaborarea de subiecte și în evaluare, atât la olimpiada faza pe școală, cât și la faza locală.  

  Prof.  Petronela Munteanu, membru al Consiliului consultativ al disciplinei limba 

franceză, profesor metodist, a colaborat activ cu ISJ Suceava, ca membru al Comisiei pentru 

organizarea și desfășurarea Olimpiadei locale/județene/naționale de limba franceză. Astfel, a fost 

profesor evaluator și membru în Comisia Națională de organizare a Olimpiadei de limba 

franceză. O elevă pregatită de ea a obținut Premiul I la Olimpiada Județeană de limba franceză și 

Mențiune MEN la Olimpiada Națională de limba franceza, Bistrita Năsăud, aprilie 2019. 

Totodată, prof. Munteanu Petronela a făcut parte din organizarea concursului concursul 

internațional  Dictee Lavalloise,  elevii coordonați de ea obținând  Premiul I (eleva Ana Creangă,  

clasa a IX-a E)  și  Mențiune (eleva Denisa Ghivnici, clasa a IX-a D). De asemenea, a coordonat 

proiectul de consiliere de grup  ”Luarea deciziei pentru carieră a elevilor din clasa a VIII-a B”, 

în colaborare cu psihologul școlii. A fost membru în comisia de organizare a Conferinței 

Internationale ”Le temps en physique” derulată la Colegiul National "Petru Rares" Suceava, 

februarie 2019. A fost membru în comisia de organizare a Conferinței Internationale 

”Coopération Innovatrice Vers l’Interdisciplinarité Civique”, derulată în parteneriat cu Colegiul 

National "Petru Rares" Suceava, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Casa Corpului Didactic 

George Tofan Suceava, iunie 2019. Totodată, a participat la Conferința de limba 

franceză ”Ensemble pour l’école de la confiance” organizată la Casa Corpului Didactic George 

Tofan Suceava. A participat cu un articol în cadrul Sesiunii Interjudețene de comunicări 

Științifice și referate ”Profesiile viitorului – o provocare de actualitate în educație”. A participat 

la Stagiul de formare Printemps de l Innovation du Francais, organizat la Universitatea Ștefan 

cel Mare Suceava. 

A coordonat un grup de elevi ai Colegiului Național Petru Rareș în  cadrul unei mobilități 

școlare în Franța, la  LICEE GRANDMONT TOURS, în cadrul parteneriatului european 

Erasmus KA2 – CIVIC (Coopération Innovatrice Vers l’Interdisciplinarité Civique), aprilie 

2019. 

A fost profesor evaluator în Comisia de organizare a probei anticipate din cadrul 

bacalaureatului francofon, clasa a XI-a, profil bilingv, Colegiul Național Petru Rareș Suceava.  
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A coordonat elevi la seminarul francofon ”Temoignages francophones” la Universitatea 

Ștefan cel Mare Suceava. A fost profesor evaluator la examenul DELF, sesiunea 2019, organizat 

la Colegiul National "Petru Rares" Suceava și a coordonat și pregătit elevii în vederea obșinerii 

nivelului de competență B2. A coordonat publicarea volumului colectiv adresat profesorilor de 

limba franceză și publicat în Portugalia, Franța, Italia, Polonia : Enseigner en 

transdisciplinarité – de la théorie à la pratique. A participat la Simpozionul organizat de  

CCD George Tofan Suceava,  ”Profesiile viitorului – o provocare de actualitate in educatie”, 

publicând articolul Experiente internationale pentru elevii si profesorii CNPR Suceava. 

 A urmat cursul acreditat organizat de CCD București ”Educatie interculturala pentru o 

scoala noua” și cursul de formare profesională continuă ” Prevenirea consumului de droguri la 

adolescenți prin intervenții active în școală”, organizat la Colegiul Național ”Petru Rareș” 

Suceava. 

 De asemenea, prof. Munteanu Petronela a fost Formator în cadrul Casei Corpului 

Didactic „George Tofan” Suceava,  în colaborare cu inspectorul școlar prof. dr. Tiron 

Constantin, ambii certificați formatori MMSSF, coordonând Cursurile de formare profesională în 

cadrul specialității: cursul Tehnici de animare și expimare orală în predarea limbii franceze și 

cursul Centrarea pe competențe de receptare și de comunicareîn predarea –învățarea limbilor 

moderne. 

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

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

metodice curente și speciale, efectuate de profesorii metodiști Petronela Munteanu si Bejinariu 

Alexandra, coordonare de practică pedagogică, prof. Dăscăliuc Anca. 

Așadar, la nivelul catedrei de limbi  moderne există un colectiv didactic  competent, bine 

pregătit, cu o  atitudine morală şi civică ireproșabile. Membrii comisiei metodice au demonstrat 

operativitate, corectitudine, probitate morală, sunt implicați activ în activităţi variate, 

preocupați  de perfecţionarea continuă, respectă şi promovează deontologia profesională 

(integritatea morală şi profesională).  

Și în acest semestru s-a remarcat  un interes crescut în promovarea şi încurajarea 

activităţilor în echipă, în formarea unei culturi organizaţionale care să stimuleze comunicarea, 

performanța școlară și inovația. 
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CATEDRA OM ȘI SOCIETATE 

În al doilea semestru al anului școlar 2018-2019 catedra „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 Bialan Liliana a participat la Simpozionul Științific Naţional 

Probleme metodico-ştiinţifice în învăţământul istoric gimnazial şi liceal. Istoria: știință, didactică 

și dileme morale, organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 4 aprilie 2019; s-a 
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înscris la cursul de formare Managementul proiectelor educaționale – 25 credite;a publicat 

proiectul didactic “Cultura islamului” în Revista profesorilor de istorie din județul Suceava – 

“Cetatea de Scaun”; a participat la selecția experților din cadrul echipelor proiectului cofinanțat 

din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 “Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”, fiind admisă;a fost membru al Comisiei de 

bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale de la  Colegiul de Artă “Ciprian 

Porumbescu” Suceava sesiunea iunie-iulie 2019; a fost membru 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 Național Militar „Ștefan cel Mare” 

Câmpulung Moldovenesc, în data de 25 mai 2019; a fost preşedinte al Comisiei de organizare, 

evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru Olimpiada de istorie, faza locală, din data de 16 

februarie 2019; a fost membru al Comisiei de organizare, evaluare și de soluționare a 

contestațiilor pentru Olimpiada de istorie, faza județeană, din data de 16 martie 2019. Elevii 

Ungureanu Paul-Andrei și Onofrei Anastasia din clasa a VII-a B au obținut Premiul III la 

Concursul Memoria Holocaustului, etapa judeţeană, organizat la Colegiul Național „Nicu Gane” 

Fălticeni; a pregătit elevele Latiș Miruna (clasa a V-a) și Jitariu Maria (clasa a VI-a) pentru 

participarea la faza județeană a Concursului de Istorie „Clio”. 

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

filiala Băncii Naționale Suceava, proiectul „Educație Juridică” și a încheiat un acord de 

parteneriat cu Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, participand cu elevi din clasa  X 

E,  la proiectul “Cetătean European”. 

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

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

perioada corespunzătoare Şcolii Altfel – derularea proiectului Arborii leagă prietenii, în 

parteneriat cu Colegiul Silvic Câmpulung Moldovenesc; realizarea lecţiilor urmărind în 

permanenţă corelaţia dintre cunoştinţele teoretice şi cele de natură practică din domeniile conexe 

geografiei în cadrul proiectului Conservarea genofondului din Bucovina, din cadrul 

parteneriatului cu Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava); a coordonat implicarea elevilor 

din clasa a XIa B 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 2018 – iunie 2019: Săptămâna fructelor și a 
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legumelor donate, Tricouri pictate; a coordonat echipajul Colegiului de Artă ”Ciprian 

Porumbescu” Suceava format din elevii clasei a XI a C: Gherasim Lorian, Țonea Raluca, la 

Concursul ”Problema hranei în lume și mediul înconjurător”, inclus în calendarul acțiunilor 

programului internațional ECOȘCOALA, an școlar 2018-2019, desfășurat la Colegiul Tehnic 

”Al.I.Cuza” Suceava, 29.03.2019, echipajul obținând premiul II; a coordonat participarea 

elevilor din clasa a XII a (Huțanu Narcisa, Deacu Virgil, Boghean Luminița, Cepuch Cătălina, 

Agapi Paula) la Concursul interjudețean ”Student pentru o zi”, organizat de Universitatea 

”Ștefan cel Mare” Suceava, 13.04.2019; a coordonat participarea elevilor clasei a XI a D la 

acțiunea ”Fii conștient, nu dependent” din 16 mai 2019, în cadrul Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului 2019; a coordonat elevul care a obținut premiul I la Concursul Național de 

comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal, disciplina Geografie, Galațanu Matei, 

cl. a IX a C, faza județeană – 10.05.2019, Suceava și faza națională – 14-18 iulie 2019, Brașov. 

Doamna profesoară a obținut o promovabilitate de 94,44 % la examenul de Bacalaureat la 

disciplina Geografie (36 elevi înscriși și 34 promovați). Doamna profesoară a fost profesor 

evaluator la Olimpiada de geografie, faza locală, desfășurată la Colegiul Național ”Ștefan cel 

Mare” Suceava, în data de 19.01.2019; a fost profesor membru a grupului de lucru pentru 

elaborarea de subiecte – proba practică, disciplina Geografie la Olimpiada Științele Pământului, 

faza națională, desfășurată la Suceava, în perioada de 31.01. – 04.02.2019; a fost profesor 

organizator la Olimpiada de geografie, faza județeană, desfășurată la Colegiul Tehnic 

”Al.I.Cuza” Suceava, în data de 9.03.2019;  a fost vicepreședinte a subcomisiei de contestații la 

Olimpiada de geografie, faza județeană, desfășurată la Colegiul Tehnic ”Al.I.Cuza” Suceava, în 

data de 9.03.2019; a fost vicepreședinte a subcomisiei de evaluare la Concursul Național de 

Geografie ”Terra”, etapa județeană, organizată la Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Suceava, în 

data de 30.03.2019; a fost secretar a Comisiei de organizare pentru Concursul Național de 

Geografie ”Terra”, etapa națională, organizată la Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, în 

data de 18.05.2019 cu desfășurare on-line; a fost profesor membru a grupului de lucru pentru 

elaborarea propunerilor de subiecte la faza interjudețeană a Concursului de Geografie ”Ioniță 

Ichim”, din 18.05.2019; a participat la Conferința ”Dimensiunile actuale ale cercetării 

geografice” organizață la Colegiul ”Ștefan cel Mare” Suceava în parteneriat cu Univ. ”Ștefan cel 

Mare” Suceava, departamentul de Geografie, 11 aprilie 2019. 
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 Doamna profesoară Spoailă Isabela a realizat următoarele activități: Vulcanii-atelier de 

lucru, drumetii in orizontul local, vizite la Muzeul de Stiinte ale Naturii si la Cetatea de Scaun a 

lui Stefan cel Mare imreuna cu clasa  aV-a A. La Concursul de geografie  Ionita Ichim – etapa 

interjudeteana eleva Budui Laura Ioana a luat premiul I, la Concursul National Terra-etapa 

judeteana Budui Laura Ioana-premiul III și la Olimpiada de geografie  -etapa locala-Mendela 

Alexandru(clasa  a XII-a D) 

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 fost membru al 

Comisiei de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale de la  Colegiul de 

Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava sesiunea iunie-iulie 2019; (decizia nr. 868 din 02.06.2019); 

A coordonat pregătirea elevilor pentru examenele naționale obținând o promovabilitate de 

91,5%. 

Domnul prof. Rusu Ciprian a coordonat lotul de elevi pentru Olimpiada Județeană de 

Religie obținând următoarele rezultate: Botan Ioana 12 E locul al II lea cu calificare la 

Olimpiada Națională de Religie, iar Stoenescu Anubis a obținut locul al II lea.  

Doamna prof. Anamaria Munteanu a organizat concursul judetean Martiri si marturisitori 

din inchisorile comuniste; a organizat activitatea Fericiti cei prigoniti-Apel la memorie si 

proiectia filmului Suceava si paradisul comunist in prezenta regizorului si a doi fosti detinuti 

politici, Toma Filaret si Radu Bercea; in cadrul orelor de curs, a organizat mai multe activitati de 

pereventie  a consumului de droguri impreuna cu doamna inspector Tardea Elena; impreuna cu 

doamna psiholog, Nicoleta Popescu, a organizat o activitate de prevenire a traficului de persoane, 

avandu-l ca invitat pe inspectorul de specialitate Mihai Moisoiu; la Olimpiada Judeteana de 

Religie, eleva Popovici Denisa Damares din clasa a X a E a obtinut Premiul II si eleva Palaghia 

Catalina din clasa a IX a B a obtinut Premiul III; a coodonat impreuna cu doamna Mirabela 

Gavriliuc proiectul Educational ” Multumesc, iubita mama!”. 

  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 2019 a condus către rezultate finale foarte bune. 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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Colegiul nostru situându-se printre primele din județ în ceea ce privește rata de promovabilitate 

la examenul de bacalaureat. 

 

 

CATEDRA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

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 informatică 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 analiza și interpretarea acestora; fiecare cadru didactic și-a 

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

rămași în urmă la învățătură; realizarea de către toate cadrele didactice din comisie a unor 

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

organizarea de concursuri; realizarea unei monitorizări permanente a progresului elevilor la 

matematică și tehnologia informației și a comunicării prin administrarea periodica a testelor de 

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

cadrele didactice din această comisie metodică au fost permament preocupate de asigurarea 
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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. 

În cadrul ședințelor de catedră au fost prezentate referatele:”Personalitatea cadrului 

didactic”– prof. Isache Ionela Alina, ”Specificul limbajului și rolul său în comunicarea 

didactică”– Runcan Lăcrămioara, ”Paradigma Cloud Computing” – prof. Ciprian Hrețcanu. Au 

fost susținute următoarele lecții deschise:”Funcții Excel” la clasa a X E de către prof. Doina 

Posaștiuc, ”Inserarea, prelucrarea și gruparea formelor de bază oferite de pachetul Microsoft 

Office” la clasa a VII-a de către prof.Carmen Hrab, ”Operații cu numere reale”, la clasa a VII-a 

de către prof. Alina Ionela Isache. 

Pentru o bună pregătire a elevilor din clasa a VIII-a în vederea asigurării succesului 

acestora la Examenul  de Evaluare Națională, doamna profesoară Grădinariu Isache Ionela Alina 

a efectuat ore suplimentare. 

Doamnele profesoare Grădinariu Isache Ionela Alina și Țibu Dana Cristina au participat 

la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică / Concursul Național de Matematică 

Aplicată “Adolf Haimovici”, au participat la corectarea lucrărilor de  Evaluarea  Națională. 

Doamnele profesoare de matematică, Alina  Grădinariu Isache, Dana Cristina Țibu și 

Lăcrămioara Runcan au organizat etapa locală a Olimpiadei Naționale de Matematică și au fost 

profesori asistenți la sesiunile de bacalaureat din iunie-iulie, august-septembrie și la olimpiada 

județeană de limba engleză. Și alți colegi au fost în unele comisii: doamna profesoară Carmen 

Hrab și domnul profesor Ciprian Ionel Hrețcanu au fost asistenți și/sau evaluatori la Olimpiada 

Județeană de Informatică și Olimpiada Județeană de Tehnologia Informației, doamna Grădinariu 

Isache Ionela Alina la Etapa județeană a Concursului Național de Matematică “Olimpiada 

Satelor din România”, doamna profesoară Carmen Hrab în Comisia din centrul zonal de evaluare 

de la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a, în Comisia de organizare a evaluării 

naționale pentru elevii clasei a VIII-a, din unitatea de învățământ centru de examen COLEGIUL 

DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” Suceava, a fost profesor asistent la examenul național 

de definitivare în învățământ, din 24 iulie 2019, desfășurat la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” 

Suceava, domnul profesor Ciprian Ionel Hrețcanu împreună cu doamna director Alexandra 



Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”  Suceava 

Veronica Bejinariu și doamna profesoară Grădinariu Isache Ionela Alina a făcut parte din 

comisia de pretransfer consimțit a  doamnei profesoare Lăcrămioara Runcan. 

Domnul profesor Ciprian Ionel Hrețcanu și doamna profesoară Doina Posaștiuc au fost 

evaluatori la proba de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie 

2019 din unitatea de învățământ de la  Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. 

Trebuie menționat că membrii  comisiei de matematică și tehnologia informației au participat 

la diverse conferințe, cursuri de perfecționare: doamna profesoară Grădinariu Isache Ionela Alina 

“STRATEGIE DIDACTICE ÎN EDUCAȚIE”, “MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE”, 

” l’Assemblee Internationale de Mathematiques sans frontiers”și a întocmit opționalul: 

GEOMETRIE DESCRIPTIVĂ; doamna profesoară Carmen Hrab la conferința cu titlul: 

BUILDING BRIDGES: PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND WELLBEING OF 

FAMILIES OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS – PSI_WELL, doamna profesoară 

Runcan Lăcrămioara la ,,Rolul familiei în educația copii din perspectiva adleriană” ținut la USV 

de psihologul Wes Wingett și la conferința internațională ,,Building Bridges: Promoting Social 

Inclusion and Wellbeing for Famili of Children with Special Needs”. 

 Mai putem menționa faptul că doamna profesoară  Țibu Dana Cristina a susținut 

examenul pentru obținerea gradului didactic II, doamna profesoară Runcan Lăcrămioara s-a 

ocupat de pregătirea elevei Budui Ioana din clasa a V-a în vederea participarii la ONM –etapa 

județeană din luna aprilie, iar domnul profesor Ciprian Ionel Hrețcanu, în timpul săptămânii 

”Școala Altfel” a organizat împreună cu domnii profesori Iulian Asimionesei și Niculai Moroșan 

o excursie de documentare și de vizitare pe traseul Suceava – Tg. Mureș – Sibiu – Alba Iulia 

pentru elevi din clasele a XI-a D, a X-a B, a XI-a C și a X-a E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA ȘTIINȚE-EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 



Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”  Suceava 

În semestrul al II-lea, Catedra Științe și Educație fizică și Sport și-a desfășurat activitatea în 

conformitate cu Planul managerial, întocmit la începutul anului școlar 2018-2019, pe cele patru 

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

I. 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.  

II. Componenta resurse umane 

 În cadrul comisiei metodice s-au prezentat următoarele referate: doamna profesoară 

Petrovici Corina a avut tema „Efortul în lecția de educație fizică” iar doamna profesoră Sasu 

Carmen a prezentat referatul cu tema: „Dimensiunile psihosociale ale activității profesorului” – 

aprilie 2019.   Doamnele profesoare Ventoniuc Nicoleta și Dumitru Viorica au prezentat referatul 

cu tema: „Codul etic al profesorului” mai 2019.  Doamna profesoară Dumitru Viorica a publicat 

în revista „Omul și natura”, lucrarea cu tema ,, Defrișarea pădurilor – o problemă pentru 

stabilitatea ecosistemelor”, aprilie 2018 și în revista Dialoguri didactice: „Laboratorul real vs 

laboratorul virtual în realizarea obiectivelor specifice disciplinei chimie”. Doamna profesoară 

Ghervan Oana a absolvit în iulie 2019  studiile universitare de masterat, specializarea „Educația 

fizică școlară și activități extracurriculare”, din cadrul  Facultății de Educație fizică și Sport 

Suceava. Toți membrii comisiei au participat la ședințele Comisiei metodice Științe și Educație 

fizică și sport și la Cercurile pedagogice. 

II. 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.  



Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”  Suceava 

IV. 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 parteneriate cu Banca de  Resurse Genetice Vegetale Suceava  și 

cu Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava. Doamna profesoară Dumitru Viorica a încheiat 

parteneriate educaționale cu  Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț și cu instituția de 

învățământ Junior Achievement România. 

 Activități școlare și extrașcolare 

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

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

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, 17.03.2019, participant ca profesor 

îndrumător la Concursul Județean Interdisciplinar de Știință și Tehnică „Savanți români în slujba 

omenirii”-28 martie 2019, înscris în CAEJ /2018 la poziția 16, organizat la Colegiul Tehnic 

„Petru Mușat” Suceava. Premiile obținute sunt: Premiul al II lea - eleva Cucoș Anamaria clasa a 

IX a A și tot Premiul al II –lea Ignea Albert - clasa a IX a C; membră în Comisia de organizare și 

evaluare pentru etapa județeană a Concursului Școlar Național de Biologie „George Emil 

Palade”, organizat la Școala Gimnazială „Jean Bart”  Suceava, 11.05.2019; profesor asistent la 

Olimpiada Județeană de Limba Engleză desfășurată la Colegiul de Artă Suceava – 9 martie 2019; 

profesor asistent la simularea evaluării naționale pentru elevii claselor a VIII- a, martie 2019. 

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

participat la Concursul ,,Formidabilii” - faza internațională. A participat la activitatea de 

voluntariat ,,Ajutor la teme”, în colaborare cu Biblioteca Bucovinei ,,I.G. Sbiera” Suceava, 

octombrie-iunie 2019; profesor asistent la Examenul de Bacalaureat iunie-iulie 2019; profesor 

asistent  la Olimpiada de Limba Engleză, faza județeană - 9 martie 2019 la Colegiul de Artă 

,,Ciprian Porumbescu” Suceava; membră în comisia de organizare a Concursului național „Petru 

Poni” etapa județeană, desfășurat la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava –aprilie 

2019; coordonator al proiectului „Un zâmbet frumos, un zâmbet sănătos”.  Doamna profesoară 

de Educație fizică și Sport Petrovici Corina a fost profesor asistent la Evaluarea Națională la 

clasa a IV- a și la clasa a VIII- a; a participat ca profesor îndrumător la următoarele competiții: 

„Aleargă pentru sănătatea ta”-eleva Ochiană Delia clasa a VII- a B a obținut Premiul II – 15 

martie 2019; la Campionatul Național de Alergare Montană „Cupa Bucovinei” –Câmpulung 
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Moldovenesc–eleva Ochiană Delia a obținut Premiul I; împreună cu doamna profesoară Sasu 

Carmen a obținut la Campionatul de Baschet etapa locală Locul III –cu echipa de băieți liceu.   

Doamna profesoară de Educație Fizică și Sport, Ghervan Oana, a coordonat următoarele proiecte: 

„Să desenăm cu creta pe asfalt” - 12.03.2019 proiect desfăşurat în parteneriat cu învăţătorii 

claselor: CP, I, a-II-a, a-III-a, a-IV-a; „Drumeţie cu joc şi cântec”-clasele CP, I, a-II-a, a-III-a, a-

IV-a,11.04.2019; coordonator al proiectului „Echipa mea de baschet”, proiect desfăşurat în 

parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădauţi şi Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu”  Suceava.; profesor colaborator în proiectul „Nutriţia - aliment şi medicament”-au 

participat elevii claselor a X a de la Colegiul de Artă „ Ciprian Porumbescu” Suceava.- 

15.04.2019; colaborator al proiectului „Mișcarea e sănatate şi viaţă” la care au participat elevii 

claselor a X- a. Membră în Comisia de bacalaureat, de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 

Suceava, sesiunea  iunie- iulie 2019, având competenţa de profesor asistent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA DE ARTE VIZUALE 
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Activitatea metodică şi de proiectare a activităţii curriculare a urmărit alcătuirea 

planificărilor semestriale și anuale conform programelor de învățământ în vigoare, conceperea 

criteriilor de evaluare curentă, semestrială și intersemestrială, anuală precum și a celor în vederea 

atingerii competenţelor profesionale vizate. Colectivul catedrei s-a implicat în conceperea 

subiectelor, temelor şi criteriilor de evaluare pentru toate activităţile desfăşurate și pe parcursul 

acestui semestru, cu caracter curricular sau extracurricular. Colectivul catedrei a participat la 

consfătuirile anuale ale profesorilor de arte vizuale din județul Suceava, prin participarea directă 

și indirectă la Saloanele „Dascăl și Artist”, activitate care s-a desfășurat anul acesta și în 

colaborare cu colegii din regiunea Moldova, ediția expozițională de anul acesta fiind vernisată la 

Bacău, pentru perioada 15 februarie-15 martie, 2019. De asemenea, colectivul catedrei a 

organizat sesiunile de examene de diferenţe din luna februarie, pentru probele de specialitate, 

precum și etapele de examen  în vederea selectării elevilor participanți în lotul Olimpic al acestui 

an școlar, cu tot ce înseamnă aceasta: spaţii, mobilier specific, suport de lucru, supraveghere, 

comisii de evaluare.Toate cadrele didactice au derulat activităţi şi atribuţii de management 

educativ şi în afara celor prevăzute în caietele de sarcini. Organizarea sesiunilor de pregătire 

gratuită oferită elevilor talentați din școlile generale din municipiu și din județ în vederea 

admiterii la nivel liceal de specialitate, a însemnat susținerea unui program riguros, pentru sase 

sâmbete pe parcursul lunilor martieaprilie-mai, la care membrii catedrei au răspuns exemplar. 

Rezultatul acestei munci s-a văzut la înscrierile pentru examen din luna mai, 2019.  

Comisia metodică a avut pe semestrul al II-lea întâlniri de lucru și organizare a activității 

de la catedră, întâlniri la care am stabilit atribuțiile fiecărui membru din catedră, competițiile la 

care putem participa cu elevii, excursiile documentare avute în vedere, despre necesitatea unui 

spațiu expozițional pentru absolvenții colegiului, a unor spații destinate activităților de atelier,  

oferta educațională, necesarul de materiale pentru atelierele de specialitate  precum și alte 

aspecte ale activităților didactice( cf. proceselor verbale de ședință) 

În semestrul II al anului școlar 2018-2019, doamna prof. Bliorțu Roxana a susținut 

lucrarea științifică pentru obținerea gradului didactic I în învățământ, cu titlul „Valoarea de 

patrimoniu a operei de artă, valențe pedagogice”,  lucrare apreciată cu notă maximă.  

 

Promovarea ofertei educaționale de către profesorii catedrei de arte vizuale, în 

grădinițe și școli ( activitatea cu caracter permanent), la evenimentul organizat la Iulius Mall în 
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data de 5 aprilie, au participat elevi coordonați de prof. Miron Oana, Deacu Doru și Tabarcea 

Narcis,  

Concurs de creativitate pentru copii: „ Voi fi și eu artist” desfășurat în perioada 

decembrie 2018- mai 2019  s-a finalizat în luna mai, conform proiectului, cu o competiție și o 

expoziție în cadrul Galeriilor de Artă „Ion Irimescu” Suceava, la vernisajul căreia copiii au fost 

premiați. De remarcat utilitatea acestei manifestări în preselectarea elevilor candidați la 

admiterile pentru clasa a noua, întrucât numărul de candidați la secțiile de Arte Vizuale a crescut 

semnificativ, față de ceilalți ani școlari. 

 

Colaborări şi parteneriate 

În cadrul activităţilor cu caracter  curricular şi extracurricular, am derulat o serie de 

contracte, parteneriate şi convenţii de colaborare, concretizate în rezultate materiale sau aprecieri 

deosebite pe care partenerii noştri le-au exprimat în diferite momente. Asfel, în urma acestor 

colaborări cu: Primăria Suceava, Muzeul Bucovinei, Suceava, Universitatea ”Ștefan cel 

Mare”Suceava, Biblioteca "I.G.Sbiera" Suceava, Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului 

de Artă Ciprian Porumbescu si Consiliul Elevilor, Directia Generala de Asistență Socială și 

Protecția Copilului a jud.Suceava s-au concretizat câteva dintre acţiunile noastre, cum ar fi: 

 

 Sesiuni de comunicări în cadrul Bibliotecii „I.G.Sbiera” şi USV Suceava 

 Parteneriat de tip voluntariat pentru căminele de copii. 

 Parteneriat de tip voluntariat cu căminele de bătrâni. 

 Promovarea ofertei educaționale în grădinițele din județ.. 

 Colaborarea tradițională cu Iulius Mall – în perioada sărbătorilor pascale 

 Excursii de documentare. 

 Expoziții ale elevilor și profesorilor. 

 Vizite ale elevilor în spațiile muzeale ale orașului.       

Programe şi proiecte 

Concursurile naționale și internaționale sunt un indicator semnificativ al  activității 

membrilor Catedrei de Arte Vizuale, de aceea, pe primul plan, se află pregătirea și participarea 

elevilor în aceste competiții.  
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OLIMPIADA NAȚIONALĂ  DE ARTE VIZUALE, ARTE AMBIENTALE,  

ARHITECTURA ȘI ISTORIA ARTELOR- BUCUREȘTI- 2019 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Faza Profesor 

coordonator 

Premiul 

1.  Lucasievici Maria Isabela XI Faza județeană Chifan Cătălin I 

2.  Condrovici Diana Elena XI Faza județeană Miron oana I 

3.  Eross Maria XI Faza județeană Asimionesei 

iulian 

I 

4.  Rusu Maria XI Faza județeană Schipor Raluca I 

5.  Simion Bianca Andreea XI Faza județeană Moroșan Niculai I 

6.  Polocoșer Lavinia XI Faza județeană Andriu Ion I 

7.  Bîgu Tudor XI Faza județeană Roncea Corina I 

8.  Custrin Petru XI Faza județeană Axinte Loredana I 

9.  Lupu Agache Luminița 

Elena 

XII Faza județeană Hrișcă Oana I 

10.  Costinescu Rebeca XII Faza județeană Luca Cătălin  I 

11.  Manole Iulia Cristina XII Faza județeană Moroșan Niculai I 

12.  Guriță Alessandro XII Faza județeană Andriu Ion I 

13.  Pascari Ion XII Faza județeană Andriu ion I 

14.  Galan Tiberiu Cristian XII Faza județeană Schipor Raluca I 

15.  Mazepiuc Claudiu 

Alexandru 

XII Faza județeană Rusu Camelia I 
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16.  Rusu Sadovei Ioana XII Faza județeană Axinte loredana I 

17.  Galan Tiberiu Cristian XII Faza națională/ 

Istoria Artelor 

Schipor Raluca I și Premiul 

Special al 

UNARTE 

București  

18.  Rusu Sadovei Ioana XII Faza națională/ 

Icoana 

Axinte Loredana II  

19.  Mazepiuc Claudiu 

Alexandru 

XII Faza Națională/ 

Artă 

monumentală 

Rusu Camelia II 

 

Premii obținute la concursul Lions International Peace Poster 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Profesor 

coordonator 

Premiul 

20.  Constandache Emilia VI B Schipor Raluca Marele premiu / 

județean 

21.  Maftei Larisa Daniela VII B Schipor Raluca I 

22.  Dumitrescu Andreea VII B Schipor Raluca III 

23.  Rotariu Ana Maria Ștefania VI B Schipor Raluca Mențiune 

24.  Mațepiuc Estera VI B Schipor Raluca Mențiune 

 

 

Concursul Internațional de Artă „Fantasticul din mine și din afara mea” ediția 2018-2019 
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Concursul Național „Primăvara Artelor” ediția XXI, aprilie 2019 

Nr. 

Crt 

Elev Vârsta Profesor coordonator Premiul 

1.  Tîmpescu Ioana 8 Asimionesei Iulian I 

2.  Anton Maia Anastasia 8 Asimionesei Iulian I 

3.  Rusu Maria 7 Miron Oana I 

4.  Cîrstean Iulia 13 Schipor Raluca I 

5.  Slusariuc Edera 12 Schipor Raluca I 

6.  Blaga Mario 15 Bliorțu Roxana II 

7.  Pavel Elena 9 Grosari Adrian II 

8.  Telescu Erica 9 Asimionesei Iulian II 

9.  Andrieș Diana Sara 9 Asimionesei Iulian II 

10.  Hrițuleac Simona 9 Asimionesei Iulian II 

11.  Jitariu Maria 12 Schipor Raluca II 

12.  Stoenescu Anubis Claudia 12 Schipor Raluca II 

13.  Ticu Manolică 9 Grosari Adrian III 

14.  Baicu Raisa 10 Asimionesei Iulian III 

15.  Chipei Elena 15 Chifan Cătălin III 

16.  Danilicu Camelia 15 Chifan Cătălin III 

17.  Cureleț Amalia 15 Rusu Sadovei Camelia III 
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Premii obținute la concursul "Art from Heart" ediția 2019 

Nr. 

crt 

Elev  Clasa Profesor 

coordonator 

Premiul 

1.  Constandache Emilia VI B Schipor Raluca Trofeul Art from HeaArt și 

Premiul I 

2.  Slusariuc Edera VI B Schipor Raluca I 

3.  Jitariu Maria VI B Schipor Raluca I 

4.  Chiperi Gabriela IX B Chifan Cătălin I 

5.  Maftei Larisa Daniela VII B Schipor Raluca I 

6.  Cîrstean Iulia VII B Schipor Raluca I 

7.  Stoenescu Anubis VII B Schipor Raluca I 

8.  Sănduleac Denisa Maria VII B Schipor Raluca I 

9.  Citron Ioana VIII B Schipor Raluca I 

10.  Apodăriței Eusebiu IV B Chifan Cătălin I și Premiul Special 

11.  Guriță Desiree VIII B Schipor Raluca I și Premiul Special 

Nr. 

Crt 

Elev Clasa Profesor 

coordonator 

Premiul 

1.  Mazepiuc Claudiu Alexandru XII E Rusu Camelia I și  

Trofeul categoriei 

/artă monumentală 

2.  Creangă Ana IX E Rusu Camelia II/artă 

monumentală 
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12.  Drăgoi Magdalena IX B Schipor Raluca I și Premiul Special 

13.  Armanu Cristina IV B Chifan Cătălin II      

14.  Rotariu Ana Maria Ștefania VI B Schipor Raluca II 

15.  Olariu Anastasia VII B Schipor Raluca II 

16.  Ciot Teodeora VII B Schipor Raluca II 

17.  Sandu Iuliana VI B Schipor Raluca II 

18.  Negel Adina Gabriela VI B Schipor Raluca II 

19.  Alex Slusariuc IV B Chifan Cătălin III 

20.  Stămăteanu Marco VI B Schipor Raluca III 

21.  Ivan Marian VII B Schipor Raluca III 

22.  Nimițeanu Alexandru VII B Schipor Raluca III 

23.  Bontaș Mara IV B Chifan Cătălin Mențiune 

24.  Rusu Andra IV B  Chifan Cătălin Mențiune 

25.  Vrânceanu Iustin IV B Chifan Cătălin Mențiune 

26.  Ignea Robert IV B Chifan Cătălin Participare 

 

 

 

 

Premii obținute la Concursul Național de desene„Dincolo de cuvinte”- din cadrul SNAC 

Nr. Elev Clasa Profesor Premiul 
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crt. coordonator 

1.  Constandache Emilia VI B Schipor Raluca I 

2.  Araujo Regado Guilherme X B Schipor Raluca II 

3.  Constandache Ștefan VIII B Chifan Cătălin III 

4.  Guriță Desiree VIII B Schipor Raluca Mențiune 

 

Concursul Județean de Interpretare și Creație „Un gând, acorduri și culoare în prag de 

Sărbători”  

Nr. 

crt. 

Elev Clasa Profesor 

coordonator 

Premiul 

1.  Constandache Emilia VI B Schipor Raluca I 

 

Premii obținute la concursul "Vis de copil în casa bunicii" 2019 

Nr. 

crt. 

Elev Clasa Profesor 

coordonator 

Premiul 

1.  Chiperi Gabriela IX Chifan Cătălin I 

2.  Cioată Andreea IX Chifan Cătălin I 

3.  Corjan Alexandra V Chifan Cătălin III 
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Premii obținute la concursul "Martiri și mărturisitori din închisorile comuniste" Ediția a I-

a, 2019 

Nr. 

crt. 

Elev Clasa Profesor 

coordonator 

Premiul 

4.  Cucoș Elisa X C Chifan Cătălin I 

5.  Hopulele Anamaria X C Chifan Cătălin II 

  

Concursul școlar de Artă Murală „Opus Adolescentia” 

Nr. 

crt. 

Elev Clasa Profesor 

coordonator 

Premiul 

1.  Mazepiuc Claudiu Alexandru/ 

proiect individual 

XII E Rusu Camelia I 

2.  Bîgu Tudor/proiect colectiv XIC Roncea Corina II 

3.  Creangă Ana/ proiect individual IX E Rusu Camelia III 

4.  Halunga Denisa/ proiect individual XII C  Mențiunea I 

5.  Araujo Regado Guilherme/proiect 

individual 

X B Baban Călin Mențiune 

6.  Cobeliță Lavinia/ proiect colectiv XI C Roncea Corina Mențiune 

7.  Hopulele Anamaria/ proiect colectiv X C Roncea Corina Mențiune 

8.  Polocoșer Lavinia/ proiect colectiv XI C  Mențiune 
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Concursul „Pe urmele Maestrului Ion Irimescu” ediția 2019 

Nr. 

crt. 

Elev Clasa Profesor 

coordonator 

Premiul 

1.  Tuncer Dilara IX Asimionesei 

Iulian 

I 

2.  Cureliuc Maria X Asimionesei 

Iulian 

I 

3.  Condrovici Diana XI Asimionesei 

Iulian 

I 

 

Proiectul "Famous Paintings of Giant Eggs", Iulius Mall Suceava 2019 

Nr. 

crt. 

Elev Clasa Profesor 

coordonator 

Premiul 

1.  Șendrea Alexandra X C Chifan Cătălin Participare 

2.  Hopulele Anamaria X C Chifan Cătălin Participare 

 

Proiectul „Zilele elevului arhitect”  

Nr. 

crt. 

Elev Clasa Profesor 

coordonator 

Premiul 

1.  Pascari Ioan XII C Andriu Ion I 

2.  Manole Iulia XII C Moroșan Niculai I 

3.  Strugariu Ioana XII C Andriu Ion II 

4.  Ciubotariu Andy XII C Andriu Ion II 
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5.  Guriță Alessandro XII C Andriu Ion II 

6.  Pușcaș Fabian XII C Andriu Ion II 

 

Proiectul educațional din cadrul Festivalului Internațional Româno-German- Suceava 29-

30.05. 2019, a însemnat întâlnirea cu oameni de artă din Marea Britanie, profesori la 

Universitatea din Cardiff. Astfel, elevii noștri au fost actori în cadrul unui atelier de lucru , în 

care au interacționat cu plasticienii James Green și John Welson și scriitorul David Greenslade. 

În cadrul expoziției „Zilele elevului arhitect”, organizată sub egida Filialei Teritoriale Nord Est  

a  Ordinului Arhitecților din România- Sucursala Suceava-Botoșani a Uniunii Arhitecților din 

România, în data de 27 mai 2019, au fost premiați elevii arhitecți din Liceul de Artă „Ștefan 

Luchian” Botoșani și cei din cadrul Colegiului de Artă„Ciprian Porumbescu”Suceava. 

   În data de 28 mai 2019, profesorii de la Universitatea Națională de Arte George Enescu- 

Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design, împreună cu Centrul CReART- specializarea 

conservare –restaurare, au susținut, împreună cu elevii clasei a XII-a, specializarea conservare 

restaurare bunuri culturale, o sesiune de comunicări științifice , în cadrul Simpozionului „ 

Conservarea și restaurarea bunurilor culturale- între profesie și vocație”.  

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE/ EXPOZIȚII PERSONALE ȘI DE GRUP 

 Preocupările fiecărui membru al acestei catedre se împart şi către activitatea profesională 

artistică, domeniu care nu trebuie neglijat atunci când  facem evaluarea activităţii acestora,  

constituind adevărate colocvii deschise elevilor noştri şi publicului larg. Pe lângă activitatea la 

catedră, activitatea în atelierul personal se reflectă în evenimentele şi competiţiile artistice la care 

catedra de arte vizuale a  luat parte. Elevii Colegiului de Arta Ciprian Porumbescu au beneficiat 

de vizite la muzeele din Suceava si la vernisajele expozitiilor organizate in muzee:  Expozițiile 

personale ale artiștilor plastici profesioniști din Suceava și Iași și cele de grup, expozițiile 

temporare de fotografie sau plastică mică. Intitulată „Iconografii de primăvară”, expoziția 

personală a domnului profesor Emilian Adrian Gavrilean  din aprilie 2019, a constituit un 

adevărat spectacol tehnic de lumină și culoare.  

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

şcolar 2018-2019 a însemnat  o activitate bogată, cu rezultate bune şi foarte bune  care ne obligă 
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pe mai departe la ridicarea nivelului obiectivelor noastre. Dorim un sprijin la fel de prompt din 

partea conducerii şi a comunităţii pentru a putea spori şi moderniza învăţământul de specialitate, 

pentru a  putea răspunde nevoilor acesteia în calitate de formatori şi de furnizori de artă.  
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CATEDRA DE STUDII TEORETICE ȘI MUZICĂ VOCALĂ 

În semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019, 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.Nota maximă a fost 

obţinută de elevii:Creţu Alexandra, Hriţcu Monica,( clasa a IX- a) . La limita promovării , cu 

nota 6,  au fost următorii elevi: Aghiniţăi Ovidiu, Nitsu  Mariia, Turcu  Andrei(clasa a IX-a). 

Datorită situaţiei din timpul semestrului, aceştia din urmă au obţinut medii care le-au permis 

promovarea. La disciplinele Canto clasic şi Canto popular, rezultatele de la examenele finale au 

fost bune şi foarte bune, înregistrându-se note cuprinse între 8 şi 10. 

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

instrumentală au obţinut rezultate bune şi foarte bune, exceptând elevii:Ciberiac Daniela(clasa a 

IX-a), Bilinciuc Diana, Ciornei Sebastian, Cojocariu Georgiana, Cosovanu Irina, Florea Robert, 

Hriţuc Andy, Jîjîie Andrei,Onofrei Viorel, Păscuţoi Ioan(clasa a X-a), Cizmaru Ştefan, Golea 

Bogdan(clasa a XI-a),  care au luat note sub 6, nefiind în pericol de îndrumare,datorită situaţiei 

din timpul semestrului. La disciplina Iniţiere vocală, elevii claselor IX-XI s-au prezentat 

corespunzător,  obţinând  rezultate bune  şi  foarte bune,  cu note cuprinse între 8 şi 10. Elevii de 

la canto clasic, la disciplina Muzică de cameră, au obţinut rezultate  remarcabile. 

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. 

Chişcă Doina; clasa a X-a-prof. Chişcă Doina, prof. Buraciuc Iulia şi prof. Pamparău Iosif; clasa 

a XI-a-prof. Chişcă Doina, prof. Gavriliuc Mirabela 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 membrii: prof. Corjan Viorica, prof. Mititiuc Cezar, prof. Griga Anca şi 

prof. Ciubotaru Ionuţ.  
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Semestrul  al  II-lea a debutat cu rezultate foarte importante obţinute de d-na prof. Iulia 

Buraciuc: Premiul I - Corul „Poco Crescendo” al Colegiului de Artă "C. Porumbescu"      la 

Olimpiada  Naţională Corală, etapa judeţeană; Diplomă de Excelenţă pentru Creativitate - Corul 

„Poco Crescendo” al Colegiului de Artă"C. Porumbescu" - la Olimpiada Naţională Corală, etapa 

judeţeană. Domnii  profesori  Corjan Viorica,  Pamparău Iosif şi Griga Florin au făcut parte din 

juriul concursului menţionat mai sus. 

        În luna  martie, domnii  prof. Viorica Corjan şi Cezar Mititiuc au participat cu elevii de la 

clasa de canto classic, la un curs de master-class cu doamna prof. dr. Paula Ciochină  de  la 

Universitatea  de Arte ,,G.Enescu’’ Iași,  în cadrul atelierelor  muzicale. 

La sfârşitul lunii martie 2019, s-a desfăşurat la Botoşani, concursul  de Teoria Muzicii ,,George 

Holca’’, elevii de la clasele domnilor prof. Iulia Buraciuc şi Florin Griga obţinând rezultate 

remarcabile: Budui Tudor-clasa I, Premiul I-prof. îndrumător Florin Griga, Ţanţa Darius-clasa I                  

Premiul I-prof. îndrumător Iulia Buraciuc, Arotăriţei Aura-clasa a II-a, Premiul III- prof. îndr. 

Iulia Buraciuc, Jitaru Cristina-clasa a II-a, Premiul II- prof. îndrumător Iulia Buraciuc, Griga 

Ana-Maria-clasa a III-a, Premiul I- prof. îndrumător Iulia Buraciuc, Tănase Abigail, clasa a III-

a, Premiul I- prof. îndrumător Iulia Buraciuc, Meşinski Melina, clasa a IV-a, Premiul I- prof. 

îndrumător Florin Griga, Budui Laura-clasa a V-a, Premiul I- prof. îndrumător Florin Griga                                                                                                                                                 

Tănase Ricardo, clasa a VI-a, Premiul I- prof. îndrumător Florin Grig, Cozmei Briana, clasa a 

XI-Premiul I- prof. îndrumător Florin Griga și Bunduc Oana-clasa a XII-a, Premiul I- prof. 

îndrumător Florin Griga.                                                                                                                                               

 În data de  20 aprilie 2019, doamna  prof.  Mirabela  Gavriliuc  a  susţinut Concert  de  

cântece  Pascale, ce  s-a desfăşurat  în  sala  Auditorium  ,, Ion Carp Fluierici”  în  colaborare  cu  

prof. Munteanu  Ana- Maria  şi  susţinut  de  către  grupul vocal Artes.  

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

Competenţelor Profesionale, care a avut loc la începutul  lunii  mai, atât ca profesori îndrumători  

cât şi  ca membri în comisii. Majoritatea absolvenţilor au fost admişi la Universităţile de Arte din 

ţară, obţinând rezultate foarte bune.       
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          În cadrul ofertei educaţionale, desfăşurată la Iulius Mall, eleva Sauciuc Iuliana, îndrumată  

de doamna prof. Anca Griga, a reprezentat cu succes catedra de Muzică tradiţională-canto 

popular. 

          În semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019, doamna prof. Iulia Buraciuc s-a remarcat 

printr-o bogată activitate in cadrul catedrei. A organizat şi coordonat activităţi  extracurriculare  

la Biroul Francez - Casa Prieteniei; proiectul educational  Şansa la normalitate; proiectul 

educaţional Muzica la timpul present. În săptămâna „Şcoala altfel” - Tradiţie în modernitate, 

activitate aflată deja la a    VII-a ediţie; concursul Judeţean de Arte Vizuale Art from Heart, 

ediţia I; concursul de Interpretare şi Creaţie HeArt, Ediţia a III-a, inclus în CAEJ 2019, Domeniul 

Cultural-artistic, C5 - poziţia 2, pag. 13; două proiecte de voluntariat cuprinse în cadrul Strategiei 

Naţionale de Acţiune Comunitară: Voluntari în sprijinul comunităţii  şi Voluntariatul - şansa 

noastră la un viitor mai bun. 

      Doamna profesoară a participat la proiectul „Ascultă 5 minute de muzică clasică” 

organizat de Radio România, prin Radio România Muzical şi Ministerul Educaţiei Naţionale; la 

pregătirea elevilor pentru admitere la clasa a IX-a, la disciplina Teorie şi solfegii, pentru care a 

realizat,  împreună  cu  domnul prof. Vasile Bolnavu un Material introductiv în studiul 

solfegiilor; la o activitate culturală derulată în cadrul parteneriatului cu Colegiul Național „Petru 

Rareş”, în proiectul ERASMUS+ „CIVIC Coopération Innovatrice Versl’Interdisciplinarité 

Civique - 2017-1-FR01-KA219-037281”; la Târgul Ofertelor Educaţionale; la USV, în cadrul 

celui de-al VII-lea Colocviu Internaţional cu tema „Patrimoniul canonic - suport al vitalităţii şi 

diversităţii culturale”;  în cadrul recitalului „Itinerar Muzical Internaţional” organizat cu ocazia 

„Zilei Învăţătorului”. La Simpozionul cu participare internaţională dedicat Zilei Bibliotecarului, 

a participat intitulat „Contribuţia Bibliotecii la afirmarea diversităţii culturale în Bucovina”, în 

cadrul Proiectului România Centenară, desfăşurat la USV în 7 aprilie 2019;  la conferinţa „Idiş - 

o lungime de undă specială. Idişul între română şi ebraică”, la Muzeul de Istorie în 30 mai 

2019; la vernisajul expoziţiei „Grădina Raiului”, în cadrul Festivalului Ziua Limbii şi a Teatrului 

Idiş, la Muzeul de Istorie în 30 mai 2019; ca voluntar, în luna iulie 2019, 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. 
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Doamna profesoară Buraciuc Iulia a fost vicepreşedinte al Comisiei de organizare şi 

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

Suceava; membru al juriului la Festivalul - Concurs Interjudeţean de Folclor „Sărbătoarea de 

sub brazi” Adâncata, Suceava, la Concursul judeţean de muzică uşoară „Vocea Bucovinei, la 

Concursul de interpretare şi creaţie Un gând, acorduri şi culoare în prag de sărbători, Todireşti, 

Suceava, la Concursul Internaţional „Formidabilii” - Etapa I (Faza Naţională: „România - 

sărbătoril împreună”) şi secretar al Comisiei de organizare şi evaluare pentru Etapa judeţeană a 

Olimpiadei Naţionale Corale şi al Concursului de Interpretare şi Creaţie HeArt, Suceava. A 

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

instituţii  din  oraş şi  din  alte  localităţi cu: Centrul  Judeţean  de  Asistenţă  Suceava,  Direcţia  

Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului  Suceava;  Centrul  Cultural  Bucovina ;  

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava;  Casa de Cultură a Studenţilor Suceava; Liceul 

Tehnic „Ion Podaru” Ovidiu, jud Constanţa; Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava; 

Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava; Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” 

Suceava; Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău; Colegiul „Alexandru cel Bun” 

Gura Humorului; Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc; Colegiul Naţional 

„Nicu Gane” Fălticeni; Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava; Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” 

Siret; Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca;  Şcoala gimnazială „Ioan Băncescu” 

Adâncata - Suceava; Şcoala gimnazială „Miron Costin” Suceava; Şcoala gimnazială „Ion 

Irimescu” Fălticeni; Şcoala gimnazială Panaci, jud. Suceava; Şcoala gimnazială „Petru 

Comărnescu” Gura Humorului; Şcoala gimnazială „Iorgu G. Toma” Vama, jud. Suceava; Şcoala 

„Mihai Eminescu” Rădăuţi; Şcoala gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuţi;  Şcoala gimnazială 

„Mihail Sadoveanu” Grăniceşti, jud. Suceava; Şcoala gimnazială nr. 1 Suceava; Şcoala 

gimnazială nr. 3 Suceava; Şcoala gimnazială nr. 4 Suceava; Şcoala Gimnazială Todireşti, jud. 

Suceava; 

            De asemenea, doamna prof. Iulia Buraciuc a obţinut pe parcursul semestului al II-lea şi 

alte rezultate foarte importante: Premiul I - Corul „Poco Crescendo” al Colegiului de Artă "C. 

Porumbescu" - la Olimpiada  Naţională Corală, etapa zonală, Focşani; Premiul I - Corul „Vivat 

Musica” al Colegiului de Artă "C. Porumbescu" - la Olimpiada  Naţională Corală, etapa 

judeţeană; Diplomă de Excelenţă pentru Personalitate Interpretativă - Corul „Vivat Musica” al 

Colegiului de Artă "C. Porumbescu" - la Olimpiada Naţională Corală, etapa  judeţeană; Premiul  
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Special al Juriului - Corul „Vivat Musica”  al Colegiului de Artă "C. Porumbescu" ,la 

Olimpiada Naţională Corală, etapa zonală, Focşani; Premiul I - eleva Griga Ana-Maria - la 

Concursul de Teoria Muzicii "Tudor Ciortea" Braşov; Premiul I şi Trofeul secţiunii - Jitaru 

Lavinia - la Festivalul Internaţional „Voci de îngeri”,  ediţia a II-a, Suceava; Premiul I - Finalist 

şi Trofeul - Jitaru Lavinia - la Concursul de Interpretare şi Creaţie HeArt; Premiul I - A.L.I. 

Trio - la Concursul de Interpretare şi Creaţie HeArt; Premiul I - Drăgoi Magdalena - la 

Concursul de Interpretare şi Creaţie HeArt; Premiul I - Finalist - AMIKA Duet - la Concursul de 

Interpretare şi Creaţie HeArt; Premiul II - Arotăriţei Aura - la Concursul de Interpretare şi 

Creaţie HeArt; Premiul II - Budui Ioana - la Concursul de Interpretare şi Creaţie HeArt; 

Menţiune - Melody Duet - la Concursul de Interpretare şi Creaţie HeArt; Premiul I - 

Cernovschi Valentina - la Concursul Interjudeţean de Folclor „Sărbătoarea de sub  brazi” 

Adâncata, Suceava; Premiul I - echipa formată din Titianu Amalia şi Constandache Emilia - la 

Concursul Naţional  „Mascota SNAC”, inclus în CAEN 2019; Premiul I - Drăgoi Magdalena – 

la Concursul judeţean „Vocea Bucovinei”. 

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

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

admiterea la liceu, la buna desfăşurare a Concursului Național de Intepretare Instrumentală ,,Lira 

de Aur’’, în organizarea examenelor şi verificărilor de finele anului şcolar 2018-2019. 
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CATEDRA DE PIAN 

În semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019, în cadrul catedrei de pian, procesul de 

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

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

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

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

perfecţionarea metodică şi de specialitate, motivarea şi  îndrumarea elevilor la diverse 

concursuri, cât şi colaborarea cu părinţii. 

 Conform graficului a susţinut lecţie deschisă doamna prof. Călin Anca şi tot ea şi 

referatul. Tot în cadrul şedinţelor catedrei de pian , în luna iunie am organizat şi o lecţie-recital 

susţinută de elevii profesorilor de 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:  

prof. Hreniuc Laura, prof. Călin Daniel, prof. Asimionesei Monica, prof. Gagiu Ciprian, prof. 

Gagiu Riciard, prof. Florea Nicoleta, prof. Buduşanu Diana, prof. Gagiu Ovidiu, prof. Ianoş 

Valentin, prof. Tabarcea Petru, prof. Micliuc Ionuţ prof. Ciubotaru Ionuţ, prof. Mihai Alin, prof. 

Gavriliuc Mirabela, prof. Melinte Liviu.  

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

evaluare:  

membrii juriului la Concursul „Tinere talente”: prof. Călin Anca, prof. Buduşanu Diana, prof. 

Moroşanu Adrian, prof. Onesciuc Johannes, secretar concurs prof. Iftimiu Adriana, concursul 

fiind coordonat de prof. Ianoş Valentin; Comisia de organizare şi jurizare a Olimpiadei Naţionale 

de Interpretare Instrumentală, clasele III-VIII, etapa pe şcoală a fost formată din: vicepreşedinte 

prof. Iftimiu Adriana, secretar prof. Gagiu Riciard şi membrii prof. Hreniuc Laura, şi prof. Gagiu 

Ciprian; la Olimpiada Naţională Corală, etapa judeţeană domnul prof. Onesciuc Johannes a fost 

vicepreşedinte iar prof. Iftimiu Adriana a fost secretar; prof. Iftimiu Adriana a fost vicepreşedinte 

al comisie pentru susţinerea probelor de aptitudini în vederea admiterii elevilor în clasa a IX-a 

secţia pian; membru în comisia de organizare pentru Concursul Naţional de Interpretare „Lira de 

Aur” ediţia 40; membru în comisia de organizare şi desfăşurare a inspecţiilor la clasă pentru 

titularizare, specialitatea pian; preşedinte al juriului la Concursul Naţional de Interpretare 

Instrumentală Pian „Ofrandă Sunetului” organizat de Palatul Copiilor Iaşi; prof. Onesciuc 
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Johannes a fost vicepreşedinte la Concursul HeArt; membru al juriului la Concursul Naţional de 

Muzică Uşoară „MuzRitm”, desfăşurat la Vatra Dornei; prof. Andriescu Elena a fost membru în 

juriu la Concursul „Jurjac” Botoşani; prof. Hreniuc Laura a fost membru în comisia de 

Concursului „Cel mai bun interpret”; 

           Activitatea profesorilor din cadrul catedrei de pian în semestrul al II-lea al anului şcolar 

2018-2019 a avut următoarele rezultate:  

 Concursul "Cel mai bun interpret" ediţia a XX-a Suceava: Premiul I: Olteanu 

Andra clasa a V-a, prof. Onesciuc Johannes; Premiul II : Tanase Abigail cl. a III-a, prof. 

Andriescu Elena; Pop Alessia, cl. a IV-a, prof. Hreniuc Laura; Tanase Ricardo, cl. a VI-

a, prof. Andriescu Elena; Marţincu Olivia cl. a VII-a, prof. Gagiu Riciard; Apetri Vlad 

cl. a VIII-a, prof. Gagiu Riciard; Premiul III: Griga Ana cl. a III-a, prof. Onesciuc 

Johannes; 

 Concursul „Șansă egală” Târgu Mureș: Premiul III: Călin Ania-Sabina clasa a II-a, 

prof. Andriescu Elena; 

 Festivalul - Concurs „Jurjac” Botoşani: Premiul I: Filip Selina clasa I, prof. 

Andriescu Elena și Tănase Abigail,  clasa a III-a, prof. Andriescu Elena; Premiul II:   

Budui Tudor clasa I-a, prof. Asimionesei Monica și Călin Ania Sabina, clasa II-a, prof. 

Andriescu Elena; 

 Festivalul „J. S. Bach” ediţia a XXXIV: Diplomă de merit: Pop Alessia cl. IV, prof. 

Hreniuc Laura și Mateiciuc Denis cl. a IV-a , prof. Hreniuc Laura; 

 Concursul Internaţional de Interpretare „Miniatura romantică”, Galaţi: Marele 

Premiu: Hulupţuc Cosmin clasa a XI-a, prof. Asimionesei Monica;     

 Concursul „Lira de Aur” – Suceava: Premiul I: Hulupţuc Cosmin clasa a XI-a, prof. 

Asimionesei Monica; 

 Concursul „Primăvara artelor” – ediţia XXI Bacău: Premiul III : Harasemiuc Elisei, 

prof. Gagiu Ciprian; 

 Concursul Internațional „Citta di Barletta” Italia: Premiul II,  Hulupţuc Cosmin 

clasa a XI- a, prof. Asimionesei Monica; 

 Concursul "Tinere talente" Suceava: Premiul I: Berari Ecaterina, clasa a II-a B, prof. 

Călin Anca; Burcea Raul, clasa a V-a, prof. Buduşanu Diana; Harasemiuc Daria, clasa a 

V-a, prof. Iftimiu Adriana; Dumitriu George, clasa a VI-a, prof. Iftimiu Adriana; 
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Vlădeanu Alexandru, clasa a VI-a, prof. Iftimiu Adriana; Apăvăloaie Sarah, clasa a VII-

a, prof. Călin Anca; Balan Robert, clasa a VII, prof. Iftimiu Adriana;  Bergheaua Miruna, 

clasa a VII-a, prof. Călin Anca; Zetu Betuel, clasa a VII-a, prof. Iftimiu Adriana; Duet: 

Apăvăloaie Sarah și Bergheaua Miruna, clasa a VII-a, prof. Călin Anca; Crețu 

Alexandra, clasa  a IX-a, prof. Călin Anca; Lupescu Andreea, clasa a X-a, prof. Iftimiu 

Adriana;Melinte Ioana, clasa a Xa, prof.   Adriana; Pamparău Octavian, clasa a XI-a, 

prof. Iftimiu Adriana; Premiul II  : Budui Laura Ioana cl. a V-a ,  prof. Iftimiu Adriana; 

Piscuc Claudia, cl.a IX-a ,  prof. Călin Anca; Andrieş Bogdan , cl.a XI-a ,  prof. Călin 

Anca; Premiul III  : Moroşanu Bianca cl. a VI-a ,  prof. Buduşanu Diana. 

 Concursul de interpretare si creaţie HeArt, Suceava: Finalist cu 100 de puncte: 

Erhan Alexandru cl. a X-a, prof. Iftimiu Adriana; Premiul I/creaţie:  Zetu Betuel cl. a 

VII-a, prof. Iftimiu Adriana și Bergheaua Miruna (duet) cl. a VII-a, prof. Călin Anca; 

Premiul II/creaţie: Balan Robert cl. a VII-a, prof. Iftimiu Adriana; Bergheaua Miruna 

cl. a VII-a, prof. Călin Anca; Premiul II/interpretare: Grupul Sol, prof. Călin Anca; 

Duetul Cristall Sound, prof. Călin Anca;Duetul Apăvăloaie Thomas şi Bergheaua Florin, 

prof.Călin Anca; Premiul II/creaţie: Apăvăloaie Sarah, prof. Călin Anca, Candreanu 

Elisabeta, prof. Gagiu Ovidiu; Logofătul Ianis, prof. Gagiu Ovidiu. 

 Concursul „Fantezii pianistice”, Botoșani: Premiul II : Bergheaua Miruna, clasa a 

VII-a prof. Călin Anca. 

 Concursul judeţean de interpretare şi creaţie „Primăvara artelor” – Suceava:  

 Trofeul la categoria creaţie: Erhan Alexandru, cl. a X-a prof. Iftimiu Adriana; 

 Premiul I: Zetu Betuel, cl. a VII-a, prof. Iftimiu Adriana; 

 Premiul II: Balan Robert, cl. a VII-a, prof. Iftimiu Adriana; 

         Privind din punct de vedere al perfecţionării, în semestrul al II-lea profesorii: Ianoş 

Valentin, Iftimiu Adriana, Buduşanu Diana şi Ciubotaru Ionuţ au participat la cursul de formare 

„Strategii Didactice Active Performante” organizat de CCD Suceava.  Doamna prof. Florea 

Nicoleta a participat la Cercul cu tema „Modalităţi de implementare a curriculumului pentru 

clasele a V-a şi a VI-a” la Şcoala „Ion Irimescu” Fălticeni.  

          Printre activităţile realizate mai putem aminti şi participarea la „Atelierele muzicale” 

organizate în parteneriat cu Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi pe 27 martie 
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2019 unde au participat alături de elevii lor, profesorii: Hreniuc Laura, Asimionesei Monica, 

Gagiu Ciprian, Gagiu Riciard, Andriescu Elena, Călin Anca, Iftimiu Adriana.  

În perioada 14-18 august 2019, prof. Iftimiu Adriana a participat cu elevul Erhan 

Alexandru la Masterclass pentru pian organizat în cadrul proiectului „Sommerfest” Rădăuţi, 

susţinut de profesorii: Manuela Giosa, Andrei Enoiu Pânzariu, Corina Răducanu şi Eugen 

Dumitrescu, activitate care s-a materializat cu un concert susţinut la Muzeul memorial „George 

Enescu”  Dorohoi pe 17 august 2019, iar pe 18 august Concert de gală „Maeştrii şi discipoli” 

organizat la sinagoga din Rădăuţi. 

 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 de Muzică clasele III-VIII, faza zonală Bacău şi la Olimpiada 

Naţională de Muzică clasele IX-XII Bucureşti, a coordonat în calitate de însoţitor lotul olimpic la 

Bucureşti. 

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” şi 

deopotrivă câțiva profesori ai catedrei s-au implicat activ în organizarea Concursului de 

Interpretare Instrumentală „Lira de Aur” 2019. 

În cadrul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare s-au 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 Iftimiu Adriana a fost membru al comisiei de jurizare a concursului 

SUCEVENII AU TALENT, ediţia a III-a, care s-a desfăşurat la Auditorium Joseph Schmidt al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava; a participat pe data de 5 iunie 2019 cu eleva Andreea 

Lupescu în cadrul activității culturale, vizând cunoaşterea şi valorificarea patrimoniului local de 

către partenerii proiectului Erasmus+ „Civic Cooperation Inovatrice Vers L`interdisciplinarité 

Civique-2017”; în cadrul săptămânii „Şcoala Altfel” a coordonat trei proiecte: „Dezvoltarea 

personală şi efectul studiilor academice în dezvoltarea tinerilor”, activitate susţinută de Conf. 
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Univ. Dr. Alexandru Nedelea şi Lect. Univ. Dr. Otilia Bordeianu, alături de un grup de studenţi 

cu clasa a X-a A; „Nutriţia-aliment şi medicament” activitate susţinută de nutriţionistul şi 

dieteticianul Ghervan Florin; „Sănătate, mişcare, viaţă”, activitate susţinută de dr. Harasemiuc 

Crina de la Spitalul Județean Suceava, dr. Ungureanu Marta și prof. Ghervan Oana.   Domnul 

prof. Ianoș Valentin răspunde de implementarea în județul nostru a Proiectului Naţional „Ascultă 

5 minute de muzică clasică”; a organizat şi coordonat acţiunile din cadrul proiectului „Noaptea 

cercetătorilor”; a realizat parteneriate cu Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, Colegiul 

Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, Biblioteca municipală, Muzeul Bucovinei, Palatul copiilor şi 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. Domnul prof. Onesciuc Johannes a organizat şi 

susţinut recitalul „Magia Muzicii”, desfăşurat în sala Auditorium a Colegiului de Artă „Ciprian 

Porumbescu” alături de violonistul Semeniuc Alexandru; În luna iunie a fost coorganizator al 

recitalului Evei Garet din cadrul Galei Concursului „Lira de Aur” desfășurat în sala Auditorium a 

Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. Doamna prof. Călin Anca a alcătuit broșura 

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

2018-2019. Domnul prof. Gagiu Ciprian a susţinut un recital în cadrul proiectului „Noaptea 

Muzeelor” la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, iar domnul prof. Gagiu Riciard a susţinut 

un recital în cadrul proiectului „Noaptea Muzeelor” la Muzeul Bucovinei Suceava. 

Majoritatea profesorilor de la catedra de pian a promovat activitatea şcolară şi 

extraşcolară a instituţiei prin mass-media (Crai Nou, Monitorul de Suceava), 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 2018-2019  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 DE INSTRUMENTE CU COARDE 

         În semestrul al doilea din anul școlar 2018 – 2019, 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. Domnul 

profesor Aluncăriței Marius a susținut o lecție demonstrativă și a prezentat un referat în cadrul 

Comisiei metodice. 

Profesorii Doina Chișcă, Zugrav Ilie și Cristina Ungureanu 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, Banea Angela, Smochină 

Constantin și Melinte Liviu. 

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. Majoritatea colegilor au depus o muncă 

susținută la clasă chiar și cu elevii mai puțin dotați, pentru a realiza un program minimal. 

Colaborarea cu părinții a fost în general bună. În urma examenelor de sfârșit de an școlar am 

constatat următoarele: 

La clasele mici, materialul parcurs în timpul anului și cel prezentat la examen a fost la 

nivelul programei medii și maximale. 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 au promovat la secția instrumentală la catedra de coarde următorii elevi: la vioară – 

Gărgan Maria de la clasa doamnei prof. Svetlana Gheorghe, Stempel Ioana și Balan Codrin de la 

clasa domnului prof. Constandache Ciprian, la violă - Iasinovschi Iasmina de la clasa doamnei 

profesoare Doina Chișcă și la chitară – Constandache Ștefan și Rotaru Liviu de la clasa domnului 

prof. Daniel Dragomirescu. Absolvenții Teodora Boloca, Alexandra Cojocaru și Marcu Adrian 

toți de la clasa de violă a doamnei profesoare Doina Chișcă au fost admiși la Facultatea de 

interpretare instrumentală de la Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca și la 

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Oana Bunduc de la clasa de vioară a 



Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”  Suceava 

doamnei profesoare Cristina Ungureanu a fost admisă la Facultatea de interpretare instrumentală 

la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași cu media 10 (zece), iar Mariciuc 

Cosmin de la clasa de chitară a domnului prof. Daniel Dragomirescu a fost admis la Facultatea 

de interpretare instrumentală de la Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca.  

Doamna prof. Ungureanu Cristina a coordonat în calitate de vicepreședinte Comisia de 

examinare pentru verificările semestriale, Comisia de examen la sfârșit de an școlar, Comisia 

pentru susținerea probelor de aptitudini la examenul de admitere în liceu, profil vocațional, 

sesiunea din mai 2019, specializarea Muzică instrumentală, Teorie și solfegii și Comisia de 

organizare și jurizare a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală, cl. III-VIII, etapa 

locală. De asemenea a fost secretar al Comisiei de certificare a competențelor profesionale la 

absolvenții clasei a XII-a sesiunea 9-10 mai 2019. Ca membru a făcut parte din următoarele 

comisii și jurii:  Comisia de organizare a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală 

clasele IX-XII, etapa județeană, 13 martie 2019, Consiliul Artistic al Colegiului de Artă „Ciprian 

Porumbescu”, Comisia de organizare și desfășurare a Concursului „Cel mai bun Interpret” din 

cadrul Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Comisia de titularizare în învățământ 

pentru profesorii de muzică, 7 iunie 2019, Comisia la nivel de școală privind organizarea și 

desfășurarea Concursului Național de Interpretare Instrumentală „ Lira de Aur” 2019, Comisia 

Județeană de organizare pentru Concursul Național de Interpretare Instrumentală   „Lira de Aur” 

2019 și Comisia de cercetare disciplinară prealabilă.  

Domnul prof. Constandache Ciprian a făcut parte în calitate de membru din comisiile de 

evaluare și organizare la Olimpiada națională corală, etapa zonală de la Focșani, Concursul 

județean de muzică corală „Floarea speranței” de la Ilișești jud. Suceava, Concursul de 

interpretare și creație „HeArt” Suceava, Olimpiada națională de interpretare instrumentală 

clasele III-VIII, secretar al comisiei de organizare și jurizare a Olimpiadei naționale de 

interpretare instrumentală clasa a IX-XII, etapa județeană Suceava și profesor asistent la 

examenul național de definitivare în învățământ. 

Domnul prof. Florin Ungureanu a fost Vicepreședinte la secțiunea corzi grave in cadrul 

Comisiei de  organizare și jurizare a Olimpiadei Naționale de Interpretare Vocală, Instrumentală 

și Studii Teoretice  cl. IX-XII Suceava, 19 martie 2019.  

Doamna prof. Doina Chișcă a fost membră în Comisia de examinare în vederea admiterii 

la clasa a V-a și de examen de diferențe la clasa a II-a și a VI-a.  

Domnul prof. Zugrav Ilie a participat ca membru al juriului la Concursul „Cel mai bun 

interpret”, Festivalul Național de muzică ușoară pentru copii și tineret „Muzritm” de la Vatra 

Dornei, Olimpiada Națională de interpretare instrumentală pentru clasele III-VIII, etapa zonală 

de la Bacău, și Olimpiada Națională de interpretare instrumentală pentru clasele IX-XII etapa 

județeană Suceava.  

Doamna prof. Banea Angela a fost membru în Comisia de organizare și jurizare a 

Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală clasele IX-XII, etapa județeană Suceava și în 

Comisia de certificare a competențelor profesionale la absolvenții clasei a XII-a sesiunea 9-10 

mai 2019  
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Domnul profesor dr. Daniel Dragomirescu a organizat evenimentul internațional „Iași 

Guitar Academy” în cadrul căruia au fost zile de Masterclass de chitară, conferințe și concert. La 

acest eveniment au participat alături de invitați din SUA, Austria și România și elevii 

Constandache Ștefan și Duciuc Samuel de la clasele profesorilor Dragomirescu Daniel și Zugrav 

Ilie. Domnul prof. Dragomirescu a susținut două cursuri de Masterclass de chitară în Italia la 

Monopoli și Cagliari. 

  În calitate de șef al comisiei metodice doamna prof. Cristina Ungureanu a făcut parte din 

echipa de proiect pentru cursurile de măiestrie din 27 martie 2019 organizate în cadrul 

proiectului "Atelierele muzicale" realizate în parteneriat cu Universitatea de Arte „George 

Enescu” Iași unde au participat profesori și elevi ai catedrei de coarde. În februarie 2019, prof. 

Cristina Ungureanu a participat la Sesiunea interjudețeană de comunicări științifice și metodice 

„Incursiune în curriculum” ediția a X-a, cu lucrarea „Teama de greșeală duce la eșec”, lucrare 

publicată în volumul „Incursiune în curriculum”, Botoșani, 2019. Profesorii Chișcă Doina, 

Cristina Ungureanu și Zugrav Ilie au fost îndrumători ai lucrărilor de competență pentru elevii 

lor de clasa a XII-a.  

 

Premii obținute cu elevii din catedra de coarde:  

 

La clasa prof. Cristina Ungureanu - Concursul „Cel mei bun interpret” (20-22 februarie 

2019) - Premiul I și Premiul „Cătălina Hapurne”  cu eleva Meșinschi Melina, clasa a IV-a, 

Premiul II  cu eleva Cernovschi Valentina, clasa a V-a și două Premii III cu Arotăriței Alexia, 

clasa a IV-a și Luca Morar, clasa a VII-a. La Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală 

cl. III-VIII, faza zonală de la Bacău, Meșinschi Melina a obținut Premiul III, la Olimpiada 

Națională de Interpretare Instrumentală clasele IX-XII de la București – Diplomă de participare 

cu elevul Erhan Alexandru. La Concursul Național de Interpretare Instrumentală „Primăvara 

artelor”, Bacău, aprilie 2019, Premiul II cu elevul Erhan Alexandru, clasa a X-a, la Concursul 

Național de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur” Suceava iunie 2019 -  Premiul II cu Erhan 

Alexandru, clasa a X-a și Premiul III cu Meșinschi Melina, clasa a IV-a. La Concursul de 

Interpretare și Creație „HeArt” Premiul I a obținut elevul Morar Luca, clasa a VII-a. 

La clasa prof. Gheorghe Svetlana eleva Gărgan Maria a obținut Premiul I la „Cel mai 

bun interpret” și Premiul II la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală clasele III-

VIII, faza zonală de la Bacău, Premiul I la Festivalul „Ciprian Porumbescu” de la Stupca. 

La clasa prof. Constandache Ciprian s-au obținut Premiul III cu elevul Balan Codrin la 

Festivalul concurs interjudețean ”Moștenire din bătrâni” de la Vorona, Premiul I cu formația 

„Just for fun” la Concursul de interpretare și creație „HeArt” și Premiul I și Premiul special al 

juriului cu elevul Boca Florin la concursul „Sărbătoarea de sub brazi” de la Adâncata. 

La clasa prof. Chișcă Doina s-au obținut Premiul I și Trofeul „Cel mai bun interpret” 

cu elevul Bârjovanu Ionuț clasa a VII-a și cu același elev Premiul I la Olimpiada Națională de 

Interpretare Instrumentală clasele III-VIII, faza zonală de la Bacău, Premiul I la Concursul 

național de interpretare instrumentală „Miniatura romantică ”de la Galați, Premiul II la 
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Concursul Național de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur” Suceava iunie 2019, Premiul de 

Excelență și Premiul Finalist la Festivalul concurs „J. S. Bach” de la Cluj și cu eleva 

Flămânzianu Cristina Premiul de Excelență la același concurs. 

La clasa prof. Banea Angela, eleva Franciuc Emilia din clasa a III-a a obținut Premiul 

III la „Cel mai bun interpret”, iar eleva Voloșin Ioana, clasa a VI-a a obținut Mențiune la același 

concurs. 

La clasa prof. Zugrav Ilie, elevul Duciuc Samuel din clasa a XI-a a obținut Premiul II la 

Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală clasele IX-XII de la București, Premiul II la 

Concursul Național de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur” și Premiul I Finalist cu duetul 

chitară- flaut, format din Samuel Duciuc și Alexia Gheorghiu la Concursul Național de 

Interpretare Instrumentală „Miniatura romantică ”de la Galați. 

La clasa prof. Daniel Dragomirescu elevul Constandache Ștefan din clasa a VIII-a a 

obținut Premiul I și Premiul Juriului la Concursul „Cel mai bun interpret” și Premiul I 

Finalist la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală clasele III-VIII, faza zonală de la 

Bacău. 

Profesorii de la catedra de coarde au pregătit elevii solicitați să reprezinte Colegiul de 

Artă la diferite manifestări   artistice din municipiu, din județ și țară unde elevii și profesorii 

noștri au susținut cu succes concerte, recitaluri și momente artistice. De la clasa prof. Cristina 

Ungureanu Erhan Alexandru din  clasa a X-a a participat la Recitalul olimpicilor (9 aprilie 2019), 

a cântat în concertele cu Orchestra de tineret a Moldovei „Grandissimo” din Bacău, în calitate de 

concert maestru și ca și violonist în Orchestra Filarmonicii din Bacău cu ocazia Concursului 

Internațional de Pian „Frederic Chopin” (mai 2019), a susținut moment muzical în cadrul 

Concertului extraordinar „In memoriam Ciprian Porumbescu” organizat la Casa de Cultură a 

Sindicatelor Suceava de către Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și Asociația Culturală 

„Creștinii Bucovinei” (6 iunie 2019), și în cadrul Concertului „Tinere speranțe” a cântat ca solist 

acompaniat de Orchestra Filarmonicii din Botoșani (4 iunie). Eleva Meșinschi Melina, clasa a 

IV-a a cântat în cadrul recitalului cu titlul „ Itinerar muzical internațional” organizat de Ziua 

învățătorului (5 iunie 2019). Eleva Oana Bunduc din clasa a XII-a a susținut un microrecital 

Ciprian Porumbescu la casa memorială (6 iunie 2019). De la clasa prof. Gheorghe Svetlana, 

eleva Gărgan Maria a cântat la casa memorială a lui Ciprian Porumbescu cu ocazia comemorării 

sale, alți elevi au cântat în diferite formații și eleva Zigmund Andreea a participat cu moment 

artistic la „Patru regiuni pentru Europa”. 

Domnul prof. Constandache a condus și îndrumat formația „Electric Strings” și a 

participat cu elevii la diferite parteneriate realizate cu școli din municipiu și județ precum și la 

activitatea Biroului francez „După amiezi francofone” (8 mai 2019), unde elevi de la clasa de 

vioară alături de cei ai clasei de violoncel îndrumați de doamna prof. Banea Angela au susținut 

un recital instrumental. Doamna profesoară Banea a activat ca instrumentist în formația „Electric 
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Strings”. Profesorii Constandache Ciprian și Banea Angela  activează în cvartetul „Royal” cu 

care au susținut concerte în diferite locații din județ. 

De la clasa prof. Doina Chișcă, elevul Bârjovanu Ionuț a cântat ca solist acompaniat de 

Orchestra Filarmonicii din Botoșani în cadrul Concertului „Tinere speranțe” (4 iunie) și tot ca 

solist acompaniat de Orchestra elevilor de la Colegiul de Artă în cadrul Concertului de sfârșit de 

an școlar.  

Domnul prof. Smochină Constantin activează ca violonist în Cvartetul „Lira” cu care a 

concertat în diferite locații din județ. 

Domnul prof. Florin Ungureanu a îndrumat și dirijat orchestra elevilor de la Colegiul 

nostru și diferite formații camerale cu care a susținut deja tradiționalul „Concert de concerte” cu 

ocazia încheierii anului școlar. 

Domnul profesor Zugrav Ilie a îndrumat și coordonat activitatea formațiilor „Traffic 

Lights” și „Selfie Band”. Domnul profesor Zugrav Ilie a susținut recitaluri cu elevii și personal 

ca instrumentist în cadru manifestărilor culturale organizate de către Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava. Ca instrumentist face parte din formația „Odissey” cu care a concertat la Cluj, 

Iași, Timișoara, Sighetul Marmației, Bacău, Suceava, Piatra Neamț, iar domnul profesor dr. 

Daniel Dragomirescu a susținut două recitaluri în Italia la Monopoli și Cagliari și în diferite 

orașe din țară.  
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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, având 

ca președinte pe d-na director adjunct, Elena Istrate și ca vicepreședinte pe subsemnata, Săveanu 

Mihaiela, coordonatoarea catedrei de instrumente de suflat și percuție.Membrii comisiilor au fost 

– Lemne, prof. Baicu Ciprian, prof. Ciubotaru Ionuț, iar la alamă prof. Sumanariu Florin  și prof. 

Rusu Lucian Georgel. Toți elevii au promovat, cea mai mica notă obținută fiind 7. 

REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE 

În februarie s-a desfășurat în colegiul nostru, concursul de interpretare instrumentală CEL MAI 

BUN INTERPRET, unde catedra noastră a avut un număr mare de participanți.  

PREMIUL I: 

 Vlădianu Alexandru clasa a VI-a clarinet, premiul I și  premiul Asociației de Părinți, 

profesor îndrumător Ciprian Baicu. 

 Tucaliuc Irina clasa a VII-a flaut, premiul I și Premiul Monitorul de Suceava, profesor 

îndrumător Săveanu Mihaiela. 

 Balan Robert clasa a VII-a clarinet, profesor îndrumător, Ciprian Baicu 

 Chipăruți David clasa a VII-a trompetă, profesor ăndrumător Sumanariu Florin, 

 Oanea Robert Nicu clasa a VIII-a clarinet, profesor îndrumător Daniel Paicu, 

 Costan Iris clasa a VIII-a percuție, profesor îndrumător Rusu Lucian Georgel. 

PREMIUL II: 

 Balan Iulian clasa a V-a trompetă, profesor îndrumător Sumanariu Florin, 

 Cureleț Ana-Maria clasa a V-a flaut, profesor îndrumător Săveanu Mihaiela, 

 Butnariu Tabita clasa a VI-a oboi, profesor îndrumător Bolnavu Vasile, 

 Gheorma Narcis Florian clasa a VI-a oboi, profesor îndrumător Bolnavu Vasile, 

 Chiriac Alexandru Ștefan clasa a VI-a clarinet, profesor îndrumător Cazacu Vitalie, 

 Dumitriu George Alexandru clasa a VI-a clarinet, profesor îndrumător Cazacu Vitalie, 

 Balan Sebastian Ionuț clasa a VII-a trompetă, profesor îndrumător Cristi Ruscior, 

 Vameșu Andrei Vasile clasa a VII-a trompetă, profesor îndrumător Sumanariu Florin, 

 Cosovanu Justin clasa a VII-a percuție, profesor îndrumîtor Lucian Rusu, 

 Chirica Iuliana Magdalena clasa a VII-a flaut, profesor îndrumător Mihaiela Săveanu, 

 Bordeianu Ioan Alexandru clasa a VIII-a trompetă, profesor îndrumător Ruscior Cristi, 

 Ștempel Iustina clasa a VIII-a trompetă, profesor îndrumător Ruscior Cristi. 

PREMIUL III: 
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 Drelciuc Sofia clasa a V-a oboi, profesor îndrumător Bolnavu Vasile, 

 Budui Laura Ioana clasa a V-a flaut, profesor îndrumător Săveanu Mihaiela, 

 Marcian Cătălin Marius clasa a VII-a trompetă, profesor îndrumător Ruscior Cristi, 

 Atănăsoaie Laurențiu clasa a VII-a corn, profesor îndrumător Tabarcea Petru, 

 Avasiloaie Vanessa clasa a VII-a flaut, profesor îndrumător Săveanu Mihaiela, 

 Cureleț Ștefan clasa a VII-a clarinet, profesor îndrumător Ciprian Baicu, 

 Zetu Betuel clasa a VII-a clarinet, profesor îndrumător Baicu Ciprian, 

 Rusu Petru Sorin clasa a VIII-a trompetă, profesor îndrumător Sumanariu Florin. 

MENȚIUNE, 

 Andronache Valentin Eduard clasa a VI-a trompetă, profesor îndrumător Florin 

Sumanariu. 

 În  Juriul concursului catedra noastră a fost reprezentată de  Domnii profesori, Cazacu 

Vitalie, Mihai Claudiu Alin, Săveanu Mihaiela, Rusu Lucian. 

 Următoarea competiție a fost Olimpiada de Interpretare Instrumentală clasele III-

VIII, faza zonală, care a avut loc în 15 Martie, la Bacău.  

PREMIUL I: 

 Ștempel Iustina, clasa a VIII-a trompetă, premiul I și Finalistă, profesor  îndrumător 

Ruscior Cristi, 

 Balan Sebastian Ionuț clasa a VII-a trompetă, profesor îndrumător Ruscior Cristi, 

 Vameșu Andrei Vasile clasa a VII-a trompetă, profesor îndrumător Sumanariu Florin, 

  Costan Iris clasa a VIII-a percuție, profesor îndrumor Rusu Lucian, 

 Oanea Robert Nicu clasa a VIII-a clarinet, profesor îndrumător Paicu Daniel. 

PREMIUL II: 

 Butnariu Tabita clasa a VI-a oboi, profesor îndrumător Bolnavu Vasile, 

 Vlădianu Alexandru clasa a VI-a clarinet, profesor îndrumător Baicu Ciprian, 

 Atănăsoaie Laurențiu clasa a VII-a corn, profesor îndrumător Tabarcea Petru, 

 Tucaliuc Irina clasa a VII- a flaut, profesor îndrumător Mihaiela Săveanu, 

 Zetu Betuel clasa a VII-a clarinet, prpfesor îndrumător Baicu Ciprian. 

PREMIUL III: 

 Balan Robert clasa a VII-a clarinet, profesor îndrumător Baicu Ciprian, 

 Chipăruți David Ioan clasa a VII-a trompetă, profesor îndrumător Sumanariu Florin. 

MENȚIUNE: 

 Bordeianu Ioan Alexandru clasa a VIII-a trompetă, profesor îndrumător Ruscior Cristi 

 Rusu Petru Sorin clasa a VIII-a trompetă, profesor îndrumător Sumanariu Florin. 
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 Din comisia de evaluare a acestei faze a Olimpiadei de la Bacău au făcut parte și 

profesori din catedra noastră, cum ar fi domnul profesor Cazacu Vitalie, domnul profesor Rusu 

Lucian Georgel și domnul profesor Ruscior Cristi. 

 La etapa Națională a Olimpiadei claselor III-VIII, care s-a desfășurat la București, 

finalista noastră Ștempel Iustina, din clasa a VIII-a la trompetă, a obținut premiul II, sub 

îndrumarea profesorului Ruscior Cristi. 

 Rezultatele de la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală și studii teoretice 

clasele IX-XII, desfășurată la București, sunt:  

PREMIUL I,  Tomescu  Mădăkina clasa a XI-a oboi, clasa profesor Vasile Bolnavu 

PREMIUL II, Cosmovici Ruxandra clasa a IX-a flaut, clasa doamnei profesor Mihaiela 

Săveanu, 

PREMIUL III,  Lucău Petru Alexandru clasa a X-a clarinet, profesor îndrumător Cazacu 

Vitalie, 

MENȚIUNI, Gheorghiu Alexia Maria clasa a XI-a flaut, profesor îndrumător Mihaiela Săveanu 

și Andrieș Bogdan clasa a XI-a trompetă, clasa domnului profesor Cristi Ruscior. 

Menționăm că Domnul profesor Bolnavu Vasile a fost membru evaluator în cadrul comisiei la 

secțiunea instrumente de suflat. 

 În perioada 11-13 Aprilie 2019, a avut loc la Bacău, concursul de interpretare 

instrumentală, „Primăvara artelor” unde Domnul profesor de trompetă Sumanariu Florin a fost 

invitat să facă parte din juriu, dar a avut și elevi participanți. Păscuțoi Ionuț, clasa a X-a, premiul 

I,  Vameșu Andrei clasa a VII-a premiul I, Chipăruți David clasa a VII-a premiul II, Balan Iulian 

clasa a V-a premiul III. 

 Participarea elevilor la Concursul de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur” a adus 

următoarele rezultate:   

PREMIUL I și finalist, Boloca Tudor clasa a IX-a saxofon, profesor îndrumător Constantin 

Bogdan,  

 Gheorghiu Alexia Maria clasa a XI-a flaut, profesor îndrumător Săveanu Mihaiela,  

 Lucău Petru Alexandru clasa a X-a clarinet, profesor îndrumător Cazacu Vitalie,  

 Roznovan Laurențiu clasa a IX-a trompetă, profesor îndrumător Ruscior Cristi,  

 Balan Sebastian Ioan clasa a VII-a trompetă, premiul I, profesor îndrumător Cristi 

Ruscior,  

 Chipăruți David clasa a VII-a trompetă, profesor îndrumător Sumanariu Florin,  

 Ștempel Iustina clasa a IX-a trompetă, profesor îndrumător Ruscior Cristi,  

 Florea Robert Andrei clasa a X-a, profesor îndrumător Ruscior Cristi,  

 Băncescu Tudor-Ștefan clasa a XI-a percuție, profesor îndrumător Rusu Lucian, 

 Butnariu Tabita clasa a VI-a oboi, premiul II, profesor îndrumător Bolnavu Vasile,  

PREMIUL II 
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 Vameșu Andrei Vasile clasa a VII-a trompetă, profesor îndrumător Sumanariu Florin,  

 Bordeianu Alexandru clasa a VIII-a trompetă, profesor îndrumător Cristi Ruscior,  

 Andrieș Bogdan clasa a XI-a trompetă, profesor îndrumător Cristi Ruscior,  

 Atomei Rareș Mihail clasa a XII-a trompetă, profesor Sumanariu Florin,  

 Forminte Silviu Marian clasa a X-a corn, profesor îndrumător Tabarcea Petru,  

 Costan Iris clasa a VIII-a percuție, profesor îndrumător Rusu Lucian, 

PREMIUL III 

 Cosmovici Ruxandra clasa a IX-a flaut, profesor îndrumător Săveanu Mihaiela,  

 Gheorma Narcis Florian clasa a VI-a oboi, profesor îndrumător Vasile Bolnavu,  

 Chiriac Alexandru Ștefan clasa a VI-a clarinet, profesor îndrumător Cazacu 

Vitalie,  

 Marcian Cătălin Marius clasa a VII-a trompetă, profesor îndrumător Ruscior 

Cristi,  

 Păscuțoi Ioan Petru clasa X-a trompetă, profesor îndrumător Sumanriu Florin,  

MENȚIUNE 

 Patraș Cristian-Marian clasa VIII-a saxofon, profesor îndrumător Constantin Bogdan,  

 Mihalescu Daniel-Costel clasa a IX-a trompetă, profesor îndrumător Ruscior Cristi,  

 Nemțoi Ionică-Valentin clasa a IX-a trompetă, profesor Sumanariu Florin,  

 Popovici Emanuel Aurel clasa a VIII-a trompetă, profesor îndrumător Mihai Claudiu,  

 Hrițuc Andy-Daniel clasa a X-a profesor îndrumător Ruscior Cristi,  

 Onofrei Viorel Andrei clasa a X-a trompetă, profesor îndrumător Sumanariu Florin. 

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 40-a, au participat la promovarea colegiului la 

târgul de oferte educaționale, au fost implicați în desfășurarea examenelor de obținere a 

competențelor profesionale, la examenul de admitere la liceu și alte comisii din școală. În 

Februarie 2019 s-a desfășurat la Liceul de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani, în colaborare cu 

CCD Botoșani, sesiunea interjudețiană de cominicări științifice și metodice „Incursiune în 

curriculum-ediția a X-a”, în cadrul căreia colegi din catedră au publicat articole, după cum 

urmează: domna profesor Mihaiela Săveanu articolul cu titlul „Didactica muzical 

instrumentală”, doamna director adjunct Elena Istrate – „Dinamica strategiilor de evaluare în 

contextul educației globale”și domnul profesor Sumanariu Florin articolul „Muzica-între 

educație estetică, artă și succes școlar”. S-au organizat producții cu prilejul vizionării elevilor 

participanți la Olimpiadele școlare. Domnii profesori Cazacu Vitalie și Rusu Lucian Georgel  au 

susținut și promovat examenul de obținere a gradului didactic I. În  iunie, 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 noastră au participat: Tomescu Mădălina, 

oboi, clasa domnului profesor Vasile Bolnavu, Forminte Silviu Marian, corn, profesor 

îndrumător Tabarcea Petru, Andrieș Bogdan, trompetă, profesor îndrumător Ruscior Cristi, 

Păscuțoi Ionuț, trompetă, profesor îndrumător Sumanariu Florin. În data de 5 iunie, s-a 
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desfășurat în Sala Auditorium a colegiului nostru, recitalul „Itinerar muzical internațional”, 

recital ce face parte din proiectul Erasmus+„CIVIC Cooperation Innovatrice Vers 

l’Interdisciplinarité Civique-2017-1-FR01-KA219-037281”. Au evoluat elevii Butnariu Tabita, 

oboi, profesor îndrumător Vasile Bolnavu, Avasiloaie Vanessa și Tucaliuc Irina, duet flaut, 

profesor îndrumător Mihaiela Săveanu, Balan Iulian Ștefan-Vlăduț, trompetă, provesor 

îndrumător Florin Sumanariu și un cvintet de trompete îndrumați de profesor Cristi Ruscior. În 

perioada 3-9 August 2019, a avut loc la Brașov, festivalul internațional „Muzica Kronstadt 

2019”, în cadrul căruia au avut loc Master classuri. Au participat 6 elevi la trompetă de la clasa 

domnului profesor Cristi Ruscior și Gheorghiu Alexia Maria, flaut, profesor Mihaiela Săveanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”  Suceava 

RAPORT asupra activităţii educative desfăşurate în semestrul II 

al anului şcolar 2018– 2019 

 
CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 

Responsabil CSE – Prof. Țolca Doinița Felicia 

Preşedinte CSE- elev Bologa Diana – cl. a X-a B 

Nr. 

crt. 

Activitatea Data 

desfăşurării 

Tipul activităţii 

 

Responsabil / 

colaboratori 

1. "Write me love" 14-22 februarie 

2019 

Educație pentru 

timp liber 

Diana Bologa 

elevii colegiului 

2. #Climateinjustice Aprilie – mai 

2019 

Dezbateri  Membrii CȘE 

 

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. Siguranța pe internet Lecție, 

comunicare, 

dezbatere, 

informare 

Februarie 

2019 

 

 

Prof. Hisem Gabriela 

2. Calea spre o comunicare 

eficientă cu adolescenții 

Informare, 

dezbatere 

Martie 2019 Prof. Trocin Dana 

 

 

   3. Protejarea copiilor pe 

internet 

Lecție 

Dezbatere, 

WorkShop 

 

Aprilie 2019 Prof. Hrab Carmen 

 

4. Practici ce elaborează 

dezvoltarea abilităților 

noncognitive la adolescenți 

Programe de educație 

parentală 

 

Comunicare, 

dezbatere 

Mai 2019 Prof. psiholog Popescu 

Nicoleta 
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REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURSURILE EXTRAŞCOLARE  

(ETAPELE NAŢIONALE/INTERJUDEŢEANE/REGIONALE) conform 

CAEN, CAERI, CAEJ/2018- 2019 

Nr. 

crt. 

Denumirea concursului/festivalulul  și poziția  
(Conform CAEN, CAER, CAEJ/2018 - 2019) 

Premii obţinute 

I II III M P S 

1.  Concurs Național – Comper Matematică, – faza 

națională  

1 1 3 - - 

2.  Concurs Național – Comper Comunicare – faza 

națională 

5 - - - - 

3.  Concursul Național ”Scrisoare pentru prietenul 

meu” din cadrul SNAC, CAEN, cu finanțare 

MEN, poz.6  

 

3 1 2 - - 

4.  Concursul Național ” Dincolo de cuvintele 

rostite” din cadrul SNAC, CAEN, cu finanțare 

MEN, poz.4  

1 2 1 1 - 

5.  Concursul Naţional „Mascota SNAC”, din 

cadrul SNAC inclus în CAEN 2019, cu finanțare 

MEN, poz.5 

1 - - - - 

6.  Concursul Judeţean de astronomie 

,,Equinox’’- secţiunea eseuri, CAEJ 2019-C10- 

Domeniul ştiinţific 

1 1 2 1 - 

7.  Concursul Naţional ,,Carmen Sylva” Ediţia a 

IX-a, 2019, organizat de Muzeul Peleș 

1 - - - - 

8.  Concursul Naţional „Tradiţii multiculturale 

pascale”, ediţia a II-a, 2019, organizat de Şcoala 

Gimnazială Liteni Iaşi  

1 1 1 - - 

9.  Concurs județean de Interpretare şi Creaţie 
”HeArt”, inclus în CAEJ 2019, Domeniul 

Cultural-artistic, C5 - poziţia 2  

20 3 3 - Finalist 

– trofeul 

concurs

u-lui 

10.  Festivalul Judeţean „Artis – Mici artişti cu 

talente mari”, CAEJ, C2, poz.16 

1 1 - - - 

11.  Concursul județean ”Interculturalitatea - liant 

între generații”, ediția I., CAEJ, C2, poz.14 

3 - - - - 

12.  Concursul Național ”LuminaMath”, ediția 

XXIII, organizat de Fundația Lumina Instituții de 

Învățământ 

1 - - - - 

13.  Concursul Național ”Fii inteligenT la 

matematică!”, organizat de Editura NOMINA 

- 2 1 1 - 

14.  Concursul Naţional 

Comunicare.Ortografie.ro, organizat de Editura 

NOMINA 

2 - 3 - - 

15.  Concursul Județean ”Trecutul, prezentul și 

viitorul”, ediția a II-a, CAEJ 2019, poz.16 

1 - - 1 - 



Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”  Suceava 

16.  Expoziția - concurs “Vis de copil în casa 

bunicilor” – Ediţia a XXII-a, Suceava - 

Secțiunea pictură 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

17.  Concursul Național de ”Reviste și Jurnalistică 

Școlară” - etapa județeană, Revista NOI 

- - - - Laurea

t 

18.  Concursul Interjudeţean de Folclor 

„Sărbătoarea de sub brazi”, ediția a XII a , 

Adâncata, Suceava 

1 - - - - 

19.  Concursul Județean de Arte plastice și 

literatură ”Martiri și mărturisitori din 

închisorile comuniste”, ediția a I-a, CAEJ 

2019, C1, poz.8, Domeniul cultural artistic și 

civilizații 

 

Secțiunea plastică 16 14 5 5 - 

Secțiunea literatură 4 3 6 13  

20.  Concursul județean ”Behind the words”, ediția 

a VI a, CAEJ 2019 

- 4 - 1 - 

 

 

 

PROIECTE DESFĂŞURATE ÎN PARTENERIAT CU ALTE UNITĂŢI ŞCOLARE, ONG 

- URI, ASOCIAŢII, PARTENERI EDUCAŢIONALI,  

INSTITUȚII după cum urmează: 

 

 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 

Traficat 

sau....traficant de 

persoane?   

Proiectul vizează o 

cunoaştere 

principalelor 

caracteristici ale 

fenomenului 

traficului de 

persoane, de 

conştientizare 

asupra riscurilor 

acestui tip de 

Prof. 

Anamaria 

Munteanu, 

prof. Popescu 

Nicoleta  

 

mai 2019 80 elevi ai 

claselor XI  

Centrul 

Regional 

Suceava 

ANITP - 

Inspector de 

Specialitate 

Psiholog 

Moisoiu 

Mihai 
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exploatare. 

 

 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. 

 

Titlul proiectului Scurtă descriere Organizatori Perioada de 

desfăşurare 

Copil ca tine sunt şi eu proiect ce vizează respectarea 

drepturilor copilului și 

includerea copiilor cu 

dizabilități în comunitățile 

școlare 

parteneriat cu D.G.A.S.P.C. 

Suceava şi Complexul de 

Recuperare Neuro – Psiho – 

Motorie „Blijdorp – O nouă 

viaţă” 

Febr. – iunie  

2019 

 

 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 

2018 – iunie 

2019 

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  
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”Voluntariatul - 

şansa noastră la un 

viitor mai bun” 

Activități de 

voluntariat cu 

participarea elevilor 

colegiului și a 

elevilor beneficiari 

Noiembrie 

2018 – iunie 

2019 

15 elevi 

din 

Centrul de 

Primiri în 

regim de 

Urgență 

Servicii 

Multifuncționale 

de tip familial 

din cadrul 

DGASPC Sv 

Donații de 

fructe, 

pictarea unor 

tricouri de 1 

iunie 

”Mărțișorul - între 

tradiție și artă”, 

ediția a  V 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 2019 

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 

” Hrana în lume, 

cetățenie 

globală/globalizare” 

concurs 

interdisciplinar ce a 

vizat valorificarea 

cunoștințelor 

elevilor de liceu din 

domeniul ecologiei, 

geografiei politice și 

a mediului 

înconjurător. 

Iunie 2019 10 elevi ai 

colegiului 

din clasa a 

XI a C 

CT ”Al.I.Cuza”, 

Colegiul 

Economic 

”Dimitrie 

Cantemir”, 

Colegiul 

Național”Petru 

Rareș” 

 

Concurs – 

premiul I 

echipajul 

colegiului 

Nutriţie – aliment şi 

medicament 

Crearea unor 

motivaţii optime 

pentru o alimentaţie 

sănătoasă; 

 

Aprilie 2019 28 elevi ai 

colegiului 

din clasa a 

X a A 

medicul 

nutriţionist-

dietetician 

Ghervan Florin 

Elevii au 

primit 

informații 

relevante cu 

privire la 

nutriţie, 

centrate  pe  

promovarea 

unei  

alimentaţii 

sănătoase; 

Tradiție în 

modernitate, ediția a 

VIIa 

Meșteșug, 

confecționare de 

mărgele pe gherghef 

Aprilie 2019 56 elevi ai 

colegiului 

din clasa a 

IV - V a,  

părinții expoziție 
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 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 

”Arborii 

leagă 

prietenii” 

 

 Promovarea artei 

prin activități educative; 

 Educație 

ecologică; 

 Transmiterea 

unor valori sănătoase 

viitoarelor generații 

Acțiuni din proiect:  

 Viitori pictori 

înfrumusețează!  

 Plantăm 

împreună!  

aprilie – 

decembrie 

2019 

42 elevi Colegiul 

Silvic 

Bucovina 

Câmpulung 

Moldovenesc, 

prof. Eross 

Daniela 

- realizarea 

de desene cu 

tematică, picturi 

ce înfățișează 

pădurea, a unui 

poster pentru 

elevi 

- plantarea 

de arbori și 

arbuști 

ornamentali în 

curtea CACP 

,,Genofondul 

din 

Bucovina” 

Proiectul a vizat 

informarea asupra 

resurselor vegetale 

pentru alimentație și 

agricultură existente în 

mediile rurale din 

Bucovina și rolul 

instituției BRGV pentru  

explorarea, colectarea, 

evaluarea și conservarea 

resurselor genetice 

vegetate 

Aprilie 2019 26 elevi ai 

claselor a X a 

D 

Banca de 

Resurse 

Genetice 

Vegetale- 

Suceava 

vizită de 

documentare, 

prezentare de 

material 

informativ 

Dezvoltare 

personală şi 

efectul 

studiilor 

academice în 

dezvoltarea 

tinerilor 

Dezvoltarea calităţilor şi 

punerea în valoare a 

atuurilor; 

Crearea unor motivaţii 

optime pentru activitatea 

extraşcolară 

Aprilie 2019 elevii clasei a 

X-a A, 

studenți de la 

Facultatea de 

Ştiinţe 

Economice şi 

Administraţie 

Publică 

conf. univ. dr. 

Alexandru 

Nedelea şi 

lect. univ. dr 

Otilia 

Bordeianu – 

Univ. ,,Ştefan 

cel Mare” 

Suceava , 

Facultatea de 

Ştiinţe 

Economice şi 

Elevii au primit 

informații 

relevante cu 

privire la 

educaţie, 

centrate  în 

special pe                     

promovarea unei 

conduite  

adecvate atât  în 

mediul şcolar cât 

şi în societate 
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Administraţie 

Publică  

În paşi de 

... balet 

Proiectul are ca scop 

direcționarea elevilor 

spre relaxare prin dans 

Aprilie 2019 prof. 

înv.primar 

Melinte 

Cristina , 

clasa a II-a 

A). 

Parteneriat cu 

Palatul 

Copiilor 

Suceava 

Lecții de balet 

„Tehnica 

Origami ... 

la orice 

vârstă” 

Activitățile din proiect 

vizează activități de 

relaxare și socializare, de 

antrenare a minții 

An școlar 

2018 - 2019 

prof. 

înv.primar 

Melinte 

Cristina , 

clasa a II-a 

A). 

în parteneriat 

cu Palatul 

Copiilor 

Suceava 

Realizarea de 

origami 

Bibliotecar 

pentru o zi 

Conștientizarea elevilor 

de importanța lecturii în 

conturarea personalității 

proprii 

Aprilie – mai 

2019 

elevii clasei a 

III-a B (prof. 

înv.primar 

Mitu 

Daniela) 

în colaborare 

cu 

bibliotecara 

școlii, Alina 

Papuc 

Donații de cărți 

Educație 

juridică 

Temele: ”Faptele penale 

și consecințele săvârșirii 

lor” , ”Traficul și 

consumul de droguri” 

vizează aspecte ale 

sistemului judiciar din 

România, norme și 

comportamente 

prosociale și antisociale, 

răspunderea penală, 

despre traficul și 

consumul de droguri  

Martie 2019 96 elevi ai 

claselor IX - 

X 

Avocat 

Bulboacă 

Ioan, Avocat 

Rusu 

Cristian, prof. 

Iacob Isabela 

Discuții, 

dezbateri pe 

teme de educație 

juridică 

Șansa la 

normalitate 

Integrare socială Ianuarie- 

iunie 2019 

20 elevi ai 

colegiului din 

clasele a VIII 

- XII a, prof. 

coordonatori 

Buraciuc 

Iulia, 

Constandache 

Ciprian 

părinții Participări la 

CSEI, MTFR, 

Biroul Francez, 

USV 

Muzica la 

timpul 

prezent 

Promovarea stilurilor 

muzicale actuale 

Ianuarie- 

iunie 2019 

42 elevi ai 

colegiului din 

clasele a VII 

- XII a, prof. 

coordonatori 

Buraciuc 

părinții Participări la 

CSEI, MTFR, 

Biroul Francez, 

USV 
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Iulia, 

Constandache 

Ciprian 

Apel la 

memorie: 

lecție de 

istorie  

Prezentarea filmului 

”Suceava și paradisul 

comunist”, lecție de 

istorie vie despre 

atrocitățile universului 

concentrationar comunist 

prezentată foștii deținuți 

politici Toma Filaret și 

Radu Bercea  

7 mai 2019 90 de elevi 

din clasele 

liceale 

coordonați de 

dna prof. Ana 

Maria 

Munteanu 

Regizorul 

Paul 

Palenczar, 

Toma Filaret 

și Radu 

Bercea 

Film 

documentar, 

discuții  

 

 

 

 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. „Tabăra Educativă în limba 

engleză”  Brașov - iunie 2019 

10 elevi – cl. a VII a B 2 

2. ”Descoperind împrejurimile  

orașului Baia Mare” - excursie 

24 elevi – cl. a IX a D 2 

3. ”Sărbătorind iubirea la Colegiul de 

Artă” 

40 – clasele a VII a B, a X a C 3 

4. ”Periplu transilvan – Cluj – Napoca 

– Tg. Mureș” 

15 elevi a IX a C 2 

5. Acasă la Junimea 47 elevi din clasele VI A, VI B 3 
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COMPARTIMENTUL BIBLIOTECA 

În anul şcolar 2018-2019, compartimentul Bibliotecă a Colegiului de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava  a desfăşurat următoarele tipuri de activităţi: Activităţi cu caracter 

biblioteconomic; Activităţi de promovare a lecturii, cărţii şi informaţiei și Activităţi de 

dezvoltare profesională continuă. 

Activităţi cu caracter biblioteconomic  au vizat: 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 2018-2019 au fost înscrişi 954 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 : 182 volume din finanțare publică și 350 

volume provenite din donații (prof. Vasile Bolnavu, prof. Iulia Buraciuc, prof. Constandache 

Ciprian, prof. Dumitru Viorica, Prof. Camelia Rusu-Sadovei, prof. Rusu Ciprian, Universitatea 

de Arte din Iași, secretar șef Costache Angelica, Dârțu Isabela, laborant Hatnean Elena, director 

adjunct prof. Istrate Elena, prof. Onesciuc Johannes). 

Activităţi de promovare a cărţii, lecturii şi informaţiei. 

Pe parcursul anului școlar 2018-2019 s-au derulat următoarele proiecte: Proiectul  

”Călătorie în lumea poveștilor” -  Vizita clasei pregătitoare A și  B (prof. înv. primar Adina 

Raicu și prof. înv. primar Corocăescu Ancuța) la bibliotecă; „Armonii de toamnă” – elevii 

claselor a I a B,  sub coordonarea prof. Otilia Boanță, prof. Adriana Iftimiu:  „Suflet de român” 

– elevii clasei a VII-a B, a X-a D, a XI-a C, prof. Dana Trocin și prof. Liliana Bilan: ”Din tainele 

poveștilor” – clasa pregătitoare A, prof. Adina Raicu; ”Cartea – izvor de înțelepciune” – clasa a 

III-a A, înv. Paula Șalar (realizarea de cărți după propria poveste); ”Eminescu la ceas aniversar” 

- 169 de ani de la nașterea poetului,  clasa a III-a B, prof. Dana Mitu; ”EMINESCU. Poezie și 

muzică”, clasa a X-a D și a VI-a B, prof. Dana Trocin; ”Ora de poveste”, clasa pregătitoare B, 

prof. înv. primar Corocăescu Ancuța; ”Mărțișorul – tradiție și simbol”, clasa a IV-a B, prof. 

Loredana Puiu; ”Amintiri din copilărie” – vizionare film, clasa a III-a B, prof.  Mitu Daniela; 

”Mama, floarea mea din rai”, clasa a I-a B, prof. Otilia Boanță; ”EMINESCU. Poezie și 

muzică”, clasa a X-a D și a VI-a B, prof. Dana Trocin; ”Personaje mitologice”, clasa a V-a A, 

prof. Dana Trocin. 
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Activităţi de dezvoltare  profesională continuă  au vizat: perfecţionarea pregătirii profesionale 

prin participarea la cursurile şi întâlnirile de specialitate organizate de instituţiile abilitate și 

participarea la  activităţi metodico- ştiinţifice. 

CABINETUL PSIHOPEDAGOGIC 

 

În semestrul  al II-lea al anului școlar 2018-2019, 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.  

S-au desfășurat, în cadrul orelor de dirigenţie, întâlniri cu elevii, având ca teme: Relațiile 

interpersonale – XIB 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 23de elevi (2 elevi  

din ciclul primar, 9 elevi din ciclul gimnazial și 12 elevi din ciclul liceal)   cu următoarele 

probleme: orientare școlară și profesională; elevi cu CES; dificultăți școlare, dificultăți 

intrafamiliale, probleme specifice adolescenței, dificultăți emoționale, tracul pe scenă, 

Emotivitate excesivă, tulburare psihică diagnosticată, probleme de comportament – conduite de 

risc, probleme asociate orientării sexuale 

     Părinţii s-au adresat serviciilor cabinetului de asistență psihopedagogică  în număr de 18, 

la recomandarea domnilor profesorilor diriginţi/ d-nelor învățătoare  pentru probleme ale elevilor 

legate de: probleme specifice adolescenței, dificultăți intrafamiliale, comportament neadecvat, 

dificultăți de învățare, dificultăți emoționale, emotivitate, optimizarea relației părinte-copil, 

tulburări psihice diagnosticate și aflate în tratament. 

 Adresabilitatea profesorilor ( nouăsprezece la număr), 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, consultanță psihopedagogică pentru elevii cu CES.  

 Cabinetul de asistență psihopedagogică a propus și a realizat în semestrul acesta un 

proiect educațional de dezvoltare socio-emoțională la clasa I A, împreună cu dna învățătoare 

Oana Chiriliuc. 

 În cadrul comisiei metodice ”Om și Societate”, profesor Popescu Nicoleta a participat la 

activitățile comisiei metodice. Ca responsabil al comisiei metodice a profesorilor consilieri 

școlari, profesor Popescu Nicoleta a organizat activitatea metodică în acest an școlar. 

            Ca responsabil al comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, 

prof. consilier școlar a coordonat studiul privind identificarea formelor de violență din mediul 

nostru școlar. 

  

Prof Popescu Nicoleta a realizat pregătirea elevilor pentru bacalaureat la disciplina 

Psihologie și evaluarea psihosomatică a preșcolarilor, conform calendarului specific. 
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COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL 

În  semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019 s-au efectuat plăţi de la bugetul local în 

sumă de 508.687 lei și de la bugetul de stat în sumă de 6.104.701 lei, după cum urmează: 

 5.698.032 lei pentru plata salariilor ( inclusiv plata contribuţiilor aferente 

acestora) 

 175.450 lei pentru plata voucherelor de vacanță 

 491.030 lei pentru plata bunurilor şi serviciilor 

  17.657 lei ajutoare sociale în numerar pentru elevi cu CES 

 23.473 lei pentru decontarea navetei elevilor 

 49.356 lei pentru plata burselor elevilor din Republica Moldova și a 

beneficiarilor programului ”Bani de Liceu” 

 74.130 lei pentru plata fondului de handicap la bugetul de stat 

 84.260 lei pentru plata dobânzilor aferente hotărârilor judecătorești. 

  

În cadrul cheltuielilor de personal, suma a fost cheltuită după cum urmează: 

 4.184.443 lei – salarii de bază, 

 241.986 lei -  sporuri (spor neuropsihic, doctorat, control financiar preventiv și 

spor model) 

 926.705 lei – plata cu ora 

 205.000 lei – indemnizație de hrană 

 10.544 lei – concedii medicale plătite din CASS 

 175.450 lei – vouchere de vacanță 

 129.354 lei – contribuții aferente salariilor. 

La capitolul de cheltuieli  cu bunuri şi servicii, suma de 491.030 lei a fost cheltuită după 

cum urmează: 

 3.658 lei – furnituri de birou (agrafe, bibliorafturi, capsator, capse, clips foi, 

corector, cub hârtie, dosare, etichete, folii protecție, hârtie copiator, lipici, mapă 

plastic, marker, pixuri, radiere, registre, rezerve  creioane mecanice, scoci, etc). 

 9.798 lei- materiale pentru curăţenie (bureți, cloramină, coș gunoi, detergent 

(pardoseli, lemn, geamuri), detartrant, desprăfuitor, dezinfectant, făraș, hârtie 
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igienică, lavete, mănuși, mături, mop-uri,  praf curățat,  prosoape hârtie, saci menaj, 

săpun lichid, saci aspirator, soluție anticalcar, soluție desfundat țevi, spray mobilă, 

etc). 

 141.129 lei – cheltuieli cu energia termică, energia electrică și gaze naturale 

 13.324 lei – cheltuieli  apă, canal 

 27.129 lei – cheltuieli transport cadre didactice și didactic-auxiliar  

 6.103 lei -  cheltuieli  telefon, internet, poştă 

 31.154 lei – materiale și prestări servicii  cu caracter funcţional (toner imprimantă și 

copiator), servicii de pază și protecție persoane și instituție (pe timp de noapte), cretă 

școlară, servicii găzduire site colegiu, actualizare soft foi matricole 

  29.438 lei – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (asistență 

software, prestări servicii SCIM, abonament legislație,  abonament revizie sistem de 

securitate, servicii de dezinfecție, service aparate aer condiționat, materiale pentru 

întreţinere ( aracet lemn, baterie robinet,  bară plată, becuri, broască și butuc ușă, 

balama, burghiu, cuie, diblu, disc tăiere, dispenser hârtie și săpun lichid, fișe 

instructaj SSM, întrerupătoare, robineţi, stație meteo interior, șurub, etc). 

 167.179 lei – reparații curente – lucrări reparații interioare corp A și B, reparații 

copiator, hidrant, materiale reparații (adeziv, diluant, folie, lipici lemn, parchet, 

placă îmbinare, plintă, pensule vopsea, policarbonat, rolă trafalet, vopsea, etc.) 

 1.015 lei – materiale sanitare dotare trusă de prim ajutor (alcool iodat, alcool sanitar, 

apă oxigenată, feșe, plasturi) 

 44.530 lei – obiecte de inventar – aspirator, arcuș violoncel, boxe, calculator birou, 

clește, fierăstrău, dozator săpun lichid, greblă, imprimantă multifuncțională, lampă 

gaz cu arzător, laptopuri, protecție podea violoncel,  switch, stick USB, scaun birou, 

șurubelniță, tablă școlară, videoproiectoare 

 1.200 lei – deplasări 

 5.127 lei – cărţi  bibliotecă 

 10.246 lei – pregătire profesională (curs igienă, curs perfecționare ISCIR, strategii 

didactice performante, managementul programelor educaționale, managementul 

organizației școlare). 
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 La capitolul investiții s-a achiziționat un pian și s-au demarat procedurile pentru 

executarea lucrării de anvelopare a clădirii corp B.  

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 Cazacu Vitalie, Buraciuc Iulia, Muscă Manuela, Bliorțu Roxana au susținut 

gradul didactic I. Doamna profesoară Țibu Dana Cristina 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 2018-2019 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 ”Matei Vișniec”, cu O.NG.-uri,  
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Grupul Educativa, parteneriate care au creat pentru elevii şi cadrele didactice din colegiul nostru 

posibilitatea dezvoltării personale prin experienţe noi trăite. 

 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 Concursului Național de Interpretare 

Instrumentală ”Lira de Aur”, ediția a 40-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. 
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