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RAPORT 

Privind activitatea desfăşurată în semestrul I al anului şcolar 2019-2020 

 

În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, preocuparea majoră a cadrelor didactice din 

colegiu, a întregului personal,  a fost derularea în cele mai bune condiţii a procesului instructiv-

educativ, astfel încât fiecare elev să-şi însuşească şi să dobândească competenţele prevăzute în 

programele şcolare în vigoare, în mod deosebit cele artistice, specifice profilului vocaţional al 

şcolii. 

În domeniul managementului instituţional, direcţiile principale de acţiune au vizat: 

 Constituirea şi proiectarea activităţii colectivelor de lucru: Consiliul profesoral, 

Consiliul de Administraţie, colectivele de catedră şi comisiile metodic; 

 Întocmirea orarului pentru fiecare clasă, grupe de studiu sau fiecare elev de la profilul 

muzică,arte vizuale, astfel încât să se respecte principiile pedagogice şi valorificarea 

optimă a spaţiilor şcolare; 

 Actualizarea Regulamentului de ordine interioară, afişarea şi prelucrarea metodologiilor 

privind desfăşurarea examenelor de certificare a competenţelor profesionale, a testării  

naţionale, a bacalaureatului şi a  admiterii în învăţământul liceal; 

 Creşterea gradului de profesionalizare a funcţiilor manageriale și didactice; 

 Funcţionarea eficientă a structurii de management al calităţii educaţiei prin activităţi de 

îndrumare şi control, rapoarte şi analize în cadrul Consiliului de Administraţie. 

 

La începutul anului şcolar 2019-2020 au fost înscrişi 973 elevi din care 215 elevi la ciclul 

primar, 203 elevi la ciclul gimnazial şi 555 elevi la ciclul liceal. La sfârşitul semestrului I, 

situaţia elevilor se prezenta astfel: 215 elevi erau înscriși la clasele primare (trei elevi s-au 

transferat în județ și alți trei elevi  au venit din județ); 203 elevi au rămas la ciclul gimnazial. 

La liceu au ramas 555 elevi (un elev a plecat și unul a venit din județ). Prin urmare, au încheiat 

semestrul I 973 elevi. În vacanţa intersemestrială au susţinut examene de diferenţă 2 elevi au 

sustinut examen de diferență la clasa a V-a și a VI-a, profil arte plastice. La liceu 2 elevi  au 

sustinut examen de diferență (unul la arte plastice și unul la secția restaurare-conservare). 

Aşadar, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2019-2020 sunt înscrişi  977 de elevi. O altă latură 

a managementului instutuţional a fost realizarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-

2021, obiectiv principal al managementului instituțional. 

În domeniul curriculum-ului, direcţiile principale de acţiune au vizat: 
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 Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev pentru 

dobîndirea competenţelor cheie, axate pe realizarea unui învăţământ formativ care 

îmbină strategii şi demersuri didactice moderne; 

 Motivaţia participării cadrelor didactice şi elevilor la programe de pregătire pentru 

atingerea itemilor de performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală; 

 Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la consiliere psiho-pedagogică, 

orientare şcolară şi profesională; 

 Corelarea planului de şcolarizare cu opţiunile şi interesele elevilor, cu posibilitatea de 

inserţie pe piaţa muncii sau de continuare a studiilor în învăţământul superior. 

 Primul pas în acest sens în semestrul I al anului şcolar 2019-2020 a fost parcurgerea materiei 

planificate şi formarea competenţelor prevăzute în programele şcolare. Ca urmare, situaţia la 

învăţătură, la sfărşitul semestrului I, se prezintă astfel:  

 din 973 elevi, au promovat 931 elevi, reprezentând 95,68%, iar 39 de elevi sunt 

corigenţi, 3 elevi au fost  declarați cu situatia școlară neîncheiată. 

 Pe cicluri de învăţământ, promovabilitatea este distribuită astfel: 

 la clasele 0 -IV: 100%; 

 la clasele V-VIII: din 203 elevi, promovaţi  au fost 178,  reprezentând  87,68% : 21 

sunt corigenți la un obiect, 3 la două obiecte, 1 elev  la patru obiecte. 

 la clasele IX-XII: din 555 elevi, promovaţi au fost 538, reprezentând 96,93%.:  11 elevi 

sunt corigenți la un obiect, 3 la două obiecte, iar 3 elevi au rămas cu situatia neîncheiată 

( 2 elevi la clasa a X-a E și unul la clasa a IX-a E)  . 

 

Situaţia notelor la purtare indică 44 elevi cu nota scăzută( între 7,-7,99),  iar 3 elevi au note 

sub 7(toți de la liceu). Notele au fost diminuate ca urmare a numărului mare de absenţe. 
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COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 

 

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2019-2020, Comisia metodică a învăţătorilor 

şi-a propus următoarele obiective: asigurarea calităţii actului educaţional; parcurgerea ritmică 

a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activităţii 

independente, diferenţiate; organizarea de activităţi extracurriculare; participarea la programe 

de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la informaţia de specialitate; 

perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; conceperea şi elaborarea unor materiale 

funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste; colaborarea şcoală-familie. 

           În cadrul activităților curriculare și extracurriculare, activitatea pedagogică a profesorilor 

pentru înv. prim. s-a centrat în egală măsură pe formarea competențelor, a capacităților 

intelectuale de bază, a atitudinilor și comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor 

performanțe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ 

participative precum și prin raportarea problematicii la experiențele copiilor. 

 Conținutul lecțiilor a fost structurat logic și echilibrat, au fost proiectate situații de 

învățare variate ca formă de organizare, mod de intervenție al cadrului didactic în timpul 

învățării, mod de comunicare, mod de producere a învățării, mod de prelucrare a informațiilor 

și de aplicare a cunoștințelor,metodologie, mijloace de învățământ. 

 Au fost proiectate sarcini de lucru pentru formarea competențelor elevilor, lecții de 

tipuri diferite, structurate după modele variate, corelate cu specificul clasei de elevi, cu 

conținuturile abordate, cu competențele vizate. 

 Au fost concepute și realizate activități instructiv-educative variate, nuanțate în raport 

cu diferențele dintre elevi. Activitatea școlară a fost adaptată, prin conținutul ei și prin 

programul de lucru, intereelor și aptitudinilor elevilor, particularităților lor de vârstă( sarcini de 

lucru diferențiate). S-au folosit forme de organizare a activității diferite: pe grupe, în perechi, 

frontal sau individual. Au fost aplicate cu succes metode activ-participative, predominând cele 

moderne. Datorită valențelor formative pe care le dețin ( asigurarea unui demers interactiv al 

actului de predare-învățare-evaluare, valorificarea și stimularea creativității și imaginației 

elevilor, dezvoltarea motivației pentru învățare, crearea cadrului favorabil pentru aplicarea 

cunoștințelor dobândite), au fost utilizate în procesul instructiv: conversația, observarea, jocul 

de rol, metoda cubului, brainstormingul, ciorchinele, copacul ideilor ș.a. .  Au fost realizate 

lecții din perspectiva transdisciplinară.  
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  În cadrul activităților la clasă s-au folosit manualele școlare și auxiliare, au fost realizate 

diverse mijloace didactice necesare în procesul de predare- învățare- evaluare: jetoane, imagini 

diferite, planșe, jocuri  ș.a. ; 

 Rezultatele obținutede elevi au fost prezentate părinților, în cadrul întâlnirilor lunare 

desfășurate cu aceștia. Au fost valorizate aceste activități prin realizarea unor portofolii și 

expoziții cu exemple de bună practică( expoziții realizate în clasă), s-au utilizat mijloacele TIC 

în cadrul orelor de curs, având în vedere eficiența  acestora în demersul didactic. 

          Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (formative şi sumative), fiind însoţite de 

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

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

ce priveşte învăţarea. S-au a întocmit patru planuri remediale la disciplinele CLR şi MEM 

pentru elevii care au un ritm mai lent de înţelegere şi realizare a sarcinilor de lucru. 

Activitate metodica: 

 

 Prof. înv. primar Străchinescu Mariana a ţinut lecţie demonstrativă la CLR, cu titlul: 

”Sunetul s”. 

Activități extracurriculare: 

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

desfășurat activități  diverse, interesante și educative. 

 Ziua recoltei ( prof.înv.prim. Străchinescu Mariana); 

 Ziua educației (prof.înv.prim. Puiu Loredana, Raicu Adina); 

 Micii ecologiști ( prof.înv.prim. Străchinescu Mariana); 

 Toamna în clasă și în școală - decorarea sălii de clasă urmărind aspecte ale 

anotimpului toamna(prof.înv.prim. Puiu Loredana); 

 Colectarea de materiale din natură pentru a realiza ,,Cărticica de 

toamnă”(prof.înv.prim.Puiu Loredana);  

 Zilele Colegiului de Artă,,Ciprian Porumbescu”- 14-15 octombrie (prof.înv.pim. 

Puiu Loredana, Corocăescu Ancuța, Cucoș Gabriela, Moscal Angela, Chiriliuc 

Oana):                                    

 Expozitie de desene; 

 Ciprian Porumbescu- patriotism pe vibrații muzicale; 

 Viata lui Ciprian Porumbescu in imagini-prezentare PP; 

 Balada lui C.Porumbescu- auditie. 
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 Participarea la spectacolul de teatru ,, Piersica uriașă”(prof.înv.prim. Străchinescu 

Mariana, Puiu Loredana, Corocăescu Ancuța, Raicu Adina, Chiriliuc Oana, Moscal 

Angela, Melinte Cristina, Cucoș Gabriela, Mitu Daniela); 

 Demararea proiectului – Festival de muzică şi dans “Copil ca tine sunt şi eu” în şcolile 

din judeţ ( prof. Melinte Cristina); 

 Ai carte, ai parte! – activitatea s-a desfăşurat în parteneriat cu ALSDGC, pe 5 

decembrie 2019, la Colegiul de Artă ”C.Porumbescu” şi a implicat elevii clasei a III-a 

A şi elevii clasei a IX-a, coordonaţi de prof. Arotăriţei Monica. Elevii celor două clase 

au realizat fiecare câte o carte cu temă la alegere, carte pe care au prezentat-o în cadrul 

activităţii, pe parcursul a două ore. După ce au discutat mesajele pe care au vrut să le 

transmită prin cărţile create, au format echipe mixte (clasa a III-a cu a IX-a) pentru a 

realiza din materiale reciclabile semne de carte. (prof.înv.prim. Melinte Cristina)  

 Elevii clasei I B( prof.înv.prim.Corocăescu Ancuța) și a II-a A( prof.înv.prim. Chiriliuc 

Oana) au participat la,, Cea mai mare lecție din lume"- o oră despre drepturile 

copilului, la inițiativa UNICEF, desfășurată cu ocazia Zilei Internaționale a 

Drepturilor Copilului - 20 noiembrie. In cadrul lecției, elevii au vizionat materiale 

puse la dispoziție de UNICEF, despre drepturile copiilor, și-au imaginat și discutat 

despre o lume în care toate drepturile copiilor sunt respectate, au identificat acțiuni 

concrete pe care le pot face, pentru ca drepturile copiilor să fie realitate. De asemenea, 

elevii au discutat și despre responsabilitățile pe care le au.  

 "Săptămâna fructelor și legumelor donate", în cadrul proiectului SNAC 

"Voluntariatul - șansa noastră la un viitor mai bun"-Fructe și legume donate celor 17 

beneficiari ai C. R. N. M. Blijdorp - Serv. social pentru copii cu dizabilități( prof.Chiriliuc 

Oana)- 27.11.2020 

 Excursie de o zi la Gura Humorului( prof.înv.prim. Mitu Daniela); 

 Când ochii și creierul nu sunt de acord – Iluzii optice / Vizită la Muzeul Iluziilor – 26 

septembrie 2019(prof.înv.prim Moscal Angela) 

 Organizarea activității „Evaluarea Inițială: Metode și Tehnici de Evaluare în 

Învățământul Preuniversitar”,  octombrie 2019, organizată în parteneriat cu Editura 

Esențial Proiect Educațional ( prof.înv.prim. Cucoș Gabriela, Corocăescu Ancuța) 

 România, țara mea! - 29 noiembrie 2019 (prof.înv.prim Chiriliuc Oana,  

prof.înv.prim Moscal Angela, Raicu Adina, Corocăescu  Ancuța)- activități dedicate 

Zilei Naționale a României; 

 Serbare – Iarna veselă ( prof.înv.prim. Străchinescu Mariana); 
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 Serbare - Crestini, Crăciunul a sosit! (prof.înv.prim Puiu Loredana);  

 Lecție deschisă cu parinții- (prof. înv. prim. Raicu Adina) 

 Șezătoarea Craciunului – la nivel de clasă ( prof. înv. prim. Raicu Adina); 

 Activitați de voluntariat in colaborare cu Așezământul de copii si bătrâni Petru-Vodă ( 

prof. înv. prim. Raicu Adina); 

 Serbare - În așteptarea lui Moș Crăciun ( prof.înv.prim. Corocăescu Ancuța) 

 ,,Zăpezile de altădată”-vizită la Muzeul de Istorie - expoziție cu obiecte din perioada 

1900-1980( prof.înv. prim. Corocăescu Ancuța); 

 Bucurii de Crăciun - Secret Santa, microrecital de colinde la biblioteca școlii                    

(prof.înv.prim.Chiriliuc Oana); 

 Participarea cu un vals la spectacolul de caritate ,,Poveste de Crăciun” -  organizat în 

data de 3 decembrie 2019, la Teatrul Matei Vişniec Suceava (prof.înv.prim. Melinte 

Cristina); 

 ,,Poveste de Crăciun” – confecționarea de obiecte oferite spre vânzare în scop caritabil 

– 3 decembrie 2019( prof.înv.prim. Moscal Angela, Chiriliuc Oana, Cucoș Gabriela). 

Concursuri școlare: 

 Concursul Naţional de Matematică LUMINA MATH clasa a II-a A 

(prof.înv.prim.Chiriliuc Oana)- etapa online -  2 elevi participanţi, au obținut 95, 

respectiv 92 puncte, calificându-se la etapa scrisă, unde au obținut : Premiul I- elevul 

Budui Tudor, Premiul II- elevul Harasemiuc Eduard;  

 clasa a III-a A (prof.înv.prim. Melinte Cristina)- etapa online -  din 5 elevi participanţi, 

2 au obţinut peste 80 puncte; 

 clasa a IV-a B( prof.înv.prim. Mitu Daniela)- Premiul al III-lea- Șovea Cosmin .                                                                              

Mențiune - Bejenar Theofan; 

 Concursul Judeţean de interpretare vocală “Vreau să cânt !” desfăşurat la Liceul 

Tehnologic “M.Eminescu” Dumbrăveni– locul III – eleva Arotăriţei Aura; concursul 

se află la ediţia a VII-a şi este cuprins în Calendarul Activităţilor Educative al ISJ 

Suceava, domeniul C5, poziţia 4;  

  Micii Olimpici- clasa pregatitoare A( prof. Străchinescu Mariana), clasa pregătitoare 

B ( prof. Puiu Loredana) - toți elevii participanți  au obținut premiul I; clasa a II-a A ( 

prof.înv.prim. Chiriliuc Oana)-  23 elevi participanți- 9 premii I, 5 premii II,  3   premii 

III, 4  mențiuni; clasa a II- a B (-prof.înv.prim. Moscal Angela)- 2 premii II, 1  premiu 
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III, 2 mențiuni; clasa a IV-a B (prof.înv.prim. Mitu Daniela )-     2 premii I, 4 premii  I 

, 1 premiu III ; 

 Amintiri din copilărie - clasa I B (prof.înv.prim. Corocăescu Ancuța), clasa  a III-a  B 

( prof.înv.prim. Cucoș Gabriela). 

        Prooiecte educaționale: 

 Iniţiere în arta baletului- proiectul se realizează săptămânal, pe parcursul întregului an 

şcolar, în parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava (prof. Mirela Duminică) şi urmăreşte 

însuşirea exerciţiilor de bază în executarea mişcărilor de balet 

 Să fim buni de Crăciun! –activitatea s-a desfăşurat în parteneriat cu Complexul de 

Recuperare Neuro- Psiho – Motorie „Blijdorp- O nouă viaţă” şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava; proiectul a constat în prezentarea unui 

scurt moment artistic în faţa copiilor de la centru şi ajutorarea acestora prin oferirea unor 

articole de îmbrăcăminte şi de igienă (care au fost achiziţionate cu ajutorul părinţilor de 

la clasa a III-a A – prof. Arotăriţei Monica) 

   Educație prin artă – Zilele Colegiului de Artă – sesiune de comunicări științifice – 14 

octombrie 2019 (prof.înv.prim. Moscal Angela) 

 Împreună ne e mai bine!  - Activități în parteneriat cu consilierul educativ Nicoleta 

Popescu – noiembrie-decembrie 2019( prof.înv.prim. Moscal Angela) 

 Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar (prof.înv.prim. 

Corocăescu Ancuța). 

Parteneriate: 

  Protocol de colaborare cu Centrul Cultural Bucovina – prin direcţia Ansamblul Artistic 

„Ciprian     Porumbescu” Suceava Atelierul Teatru(”(prof.înv.prim.Străchinescu 

Mariana,Puiu Loredana, Corocăescu Ancuța, Raicu Adina,Chiriliuc Oana, Moscal 

Angela, Melinte Cristina, Cucoș Gabriela, Mitu Daniela); 

 Acord de parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava – prof. Mirela 

Duminică(prof.Melinte Cristina); 

 Acord de parteneriat cu Complexul de Recuperare Neuro- Psiho – Motorie „Blijdorp- 

O nouă viaţă”    şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Suceava(prof.Melinte Cristina); 

 Contract de Parteneriat Educațional privind organizarea etapei Proiectului Interdisciplinar 

Internațional, Micii Olimpici ca parte a Proiectului Interdisciplinar Star Kids (Chiriliuc 
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Oana, Moscal Angela, Străchinescu Mariana, Puiu Loredana, Corocăescu Ancuța,  

Cucoș Gabriela, Mitu Daniela); 

Perfecționare: 

  Participarea la cercurile pedagogice (prof.înv.prim. Corocăescu Ancuța, Străchinescu 

Mariana, Raicu    Adina, Corocăescu Ancuța , Chiriliuc Oana, Moscal Angela, Melinte   

Cristina, Cucoș Gabriela, Mitu Daniela); 

 Profesorii Corocăescu Ancuța, Străchinescu Mariana, Chiriliuc Oana, Moscal 

Angela, Melinte   Cristina, Cucoș Gabriela au participat la Cursul de prim ajutor 

desfăşurat în cadrul workshopului organizat de Ziua Europeană a Primului Ajutor 

derulat de CCD “George Tofan”, în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii Filiala 

Suceava, Asociaţia Judeţeană Sportul pentru toţi Suceava, Crucea Roşie Suceava, 

Road Safety OSM Cluj – UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca – în data de 23 

septembrie 2019 ; 

 Profesorii Corocăescu Ancuța, Chiriliuc Oana, Moscal Angela, Melinte Cristina, Mitu 

Daniela au participat Conferinţa de Educaţie timpurie “Tehnologie şi dezvoltarea 

inteligenţei matematice” – în data de 9 noiembrie 2019; 

 Doamna prof. Melinte Cristina a participat la Conferinţa Interjudeţeană “Educaţia 

economică şi antreprenorială eficientă” – organizată de Centrul Român pentru 

Educaţie Economică (CREE) şi desfăşurată la Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” 

Suceava, în data de 15 noiembrie 2019. 

       Publicații: 

 Publicarea proiectului  didactic – Alimentație sănătoasă în revista dedicată 

simpozionului Educrates ( prof.înv. prim. Moscal Angela); 

 În lumea baletului (ISSN nr. 2285-8466) – articol publicat în cadrul Simpozionului 

Naţional „Educrates”, ediţia a IV-a, 20 decembrie 2019 (prof. Melinte Cristina); 

 Publicarea proiectului „Legende despre flori” în revista dedicată simpozionului 

Educrates (prof.înv.prim. Cucoș Gabriela); 

 Publicarea articolului Evaluarea inițială – punct de reper pentru progresul școlar  în 

revista în format electronic cu ISSN din cadrul Proiectului Eucațional Metode și Tehnici 

de Evaluare în Învățământul Preuniversitar”, octombrie 2019, organizat de Editura 

Arabela în parteneriat cu Editura Esențial Proiect Educațional. (prof.înv.prim. Cucoș 

Gabriela). 
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       Simpozioane/ conferințe: 

 Conferinţa de Educaţie timpurie “Tehnologie şi dezvoltarea inteligenţei matematice” 

– 9 noiembrie 2019 (prof.înv. prim. Corocăescu Ancuța, Chiriliuc Oana, Moscal 

Angela, Melinte Cristina, Mitu Daniela); 

 Conferinţa Interjudeţeană “Educaţia economică şi antreprenorială eficientă” – 

organizată de Centrul Român pentru Educaţie Economică (CREE) şi desfăşurată la 

Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava, în data de 15 noiembrie 2019(prof. 

Melinte Cristina); 

 Simpozionul național Educrates, Ediția a VI-a Tg. Mureș, 20 decembrie 2019 – 

Proiect didactic – Alimentație sănătoasă(prof. Moscal Angela). 
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CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ 

În semestrul I al anului școlar 2019- 2020, 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 

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 I al anului școlar 2019-

2020. 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. Pentru elevii claselor a douăsprezecea și a opta, în 

luna decembrie, 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.  

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

și literatura română. Astfel, doamnele profesoare Dana Trocin și Anca Varga (pentru clasa a 

VIII-a) și Anca Varga, Dana Trocin, Manuela Muscă și Sabina Roman (pentru liceu), au 

continuat pregătirea suplimentară pentru examenele naționale, conform orarului stabilit. 
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 În ceea ce privește pregătirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele școlare, elevi 

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

Literatură Română.   

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

limba și literatura română și în semestrul I al anului școlar 2019/ 2020. În acest sens, s-au 

continuat proiectele cercurilor de lectură începute în anii trecuți, Livrovorii (prof. coordonator 

Liliana Balan), Aripi de cuvinte (prof. coordonator Dana Trocin).   

 Tot în sensul dezvoltării competențelor de lectură și a apropierii copiilor de carte, în 

luna noiembrie 2019, dna profesoară Liliana Balan a organizat o excursie tematică la București, 

care a avut ca obiective vizitarea Târgului de Carte Gaudeamus și a Muzeului Literaturii 

Române. 

În luna decembrie, toți membrii catedrei au propus și desfășurat activități variate, cu 

scopul de a sublinia importanța cunoașterii tradițiilor specifice poporului român. Dintre tipurile 

de activități care au avut loc în această perioadă, se pot aminti: dramatizări, atelier de creație, 

șezătoare literară, dezbateri, atelier de recondiționare de carte, concurs de recitare, de creație,  

desfășurate atât cu elevii de gimnaziu, cât și cu cei de liceu.  

Perfecționarea și autoperfecționarea au fost și în acest semestru obiective esențiale 

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

și la activitățile metodice organizate în cadrul catedrei. Din cadrul activităților metodice 

desfășurate la nivelul catedrei, amintim activitățile realizate în cadrul proiectului Cartea, 

comoară pentru suflet, proiect realizat de dna profesoară Dana Trocin, în parteneriat cu 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, cu clasele a XI-a D (Cartea și biblioteca)  și a VI-a 

A (Cartea, prietena mea).  

Dezvoltarea instituțională a vizat încheierea de parteneriate și coordonarea de proiecte 

care să aprofundeze relațiile școlii noastre cu mediul comunitar. În acest sens, s-a înceiat un 

parteneriat cu USV (dna Dana Trocin) și au continuat colaborările cu Teatrul Mihai Eminescu, 

Botoșani, Biblioteca Județeană I.G. Sbiera, Suceava. 

Prin activitatea desfășurată, membrii catedrei de limba și literatura română au 

demonstrat că sunt interesați să aplice metode şi strategii didactice care vizează stimularea 

creativităţii, centrarea demersului instructiv-educativ pe elev și învăţarea interactiv-creativă, 

aspecte care s-au reflectat și în rezultatele obținute de elevii noștri la examenele naționale. 
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           CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

 

În  urma analizei activităţii, Comisiei metodice de Limbi moderne, desfășurată în data 

de 22.01.2020, s-a constat că membrii catedrei de limbi  moderne au desfăşurat, în semestrul I, 

o activitate susţinută, în conformitate cu 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 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. 

De asemenea, au fost analizate rezultatele testelor de evaluare predictivă şi s-au stabilit 

măsuri pentru recuperarea elevilor ce au obținut rezultate slabe în însușirea materiei predate ; 

toți membrii catedrei si-au elaborat portofoliile personale pe care le-au actualizat cu materiale 

auxiliare de predare şi evaluare. 

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. 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. Participarea elevilor și a profesorilor de limbi moderne din 

cadrul intituției noastre la examenele internaționale de evaluare a competențelor lingvistice 

constituie un deziderat constant. În acest context, menționăm participarea prof. Munteanu 

Petronela la examenul de reabilitare Evaluator /Corector DELF, nivel A1 – B2, organizat de 

Institulul Francez Iași, în decembrie 2019. In ceea ce privește examenul de limbă engleză 

Cambridge, doamna profesoară Dăscăliuc Anca a pregătit elevi și a participat in calitate de 

supraveghetor la examenul Cambridge, organizat in parteneriat cu Edumax Suceava. Doamna 

profesoară Dăscăliuc a participat, de asemenea,  la Seminarul organizat de British Council si 

Edumax care a abordat ultimele modificari la examenele Ket si Pet începând cu 2020. 

Activităţile școlare şi extrașcolare de la nivelul şcolii : 

 De Ziua Europeană a Limbilor Străine, și în acest an școlar, sub genericul Plurilingvism 

si multiculturalitate in arte au fost desfasurate activitati variate, atat de către profesorii de limba 

engleză cât și cei de limba franceză.  Doamna prof. Gabriela Hisem a coordonat activități 

conexe acestui eveniment internațional la Casa Corpului Didactic ,,George Tofan”,  în cadrul 

unui parteneriat încheiat cu această instituție. 
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Pentru promovarea culturii și civilizației engleze doamnele profesoare au organizat, ca 

în fiecare an, activități variate de Halloween (parteneriat cu  Restaurant McDonald’s coordonat 

de doamna Hisem) și activități specifice sărbătorii Thanksgiving Day. 

Doamnele pofesoare Dăscăliuc Anca și Munteanu Petronela au organizat activitatea 

Contes, légendes, poésies, magie, 18 decembrie la Biroul francez, în cadrul parteneriatului 

școlar (inițiat sub egida Inspectoratului Școlar Suceava) între colegiile sucevene, Colegiul 

Național Mihai Eminescu, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu și gazda evenimentului, 

Biroul francez, Casa Prieteniei  Suceava;  

 Doamna prof. Dăscăliuc a participat cu elevii clasei a XI-a A la concursul My Kind of 

Christmas, organizat de Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară în parteneriat cu CNPR și 

Scoala Generală nr. 3 Suceava și a coordonat practica pedagogică la grupa engleză-germana în 

parteneriat cu USV in perioada oct 2019. 

 Ca în fiecare an școlar, o altă constantă importantă în activitatea didactică și profesională 

o reprezintă formarea continuă a membrilor comisiei metodice. În acest context, doamna 

profesoară Dăscăliuc a participat la conferinta Using Movies and Videos in the EFL class in 

parteneriat cu USV (octombrie 20190) și a publicat articolul Eco-literature in revista Intrinsic 

Issues in the Educational field. 

 Doamna Arotăriței Monica a luat parte la seminarul “The Gateway to ELT”, la atelierul 

Ïntegrarea tehnologiei moderne la clasa”, la Simpozionul Național de comunicări științifice 

”THE ROLE OF LANGUAGE TEACHER SHAPED BY CHANGES  IN THE CULTURAL 

AND SOCIO- ECONOMIC CHANGES”, cu lucrarea “The Learning Designer”. De 

asemenea, doamna Arotăriței a participat in programul Indreptar Digital, program ce 

incurajeaza utilizarea instrumnetelor digitale la clasa, a organizat activitati aplicative in cadrul 

proiectului educational „Metode si tehnici de evaluare in invatamantul preuniversitar”; in cadrul 

acealuiasi proiect a publicat un articol despre evaluare in revista in format electronic cu ISSN 

si cartea in format electronic cu ISBN, ambele fiind numite „Metode si tehnici de evaluare in 

invatamantul preuniversitar”. Același cadru didactic a luat parte la conferinta SuperTeach, 5 

octombrie 2019, la Webinarul organizat de asociatia Aspire Teachers „Wellbeing in scoli”, 20 

noiembrie 2019, la Webinarul organizat de asociaia Aspire Teachers „Acces in scoala și 

comunitate, Provocarile integrarii copiilor cu Cerinte Educationale Speciale”- 17 decembrie 

2019. A desfasurat activitati în cadrul proiectului „Anul Cartii 2019”, organizat de Asociatia  

Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice, a participat la  European Sport School 

Day, a colaborat cu Asociatia Liber la Educatie, Cultura si Sport in cadrul proiectului 

international “Play with me”- proiect finantat de Uniunea Europeana. A participat la proiectul 
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international “Learning to innovate” (21 iulie- 5 septembrie 2019). A urmat cursul în format 

electronic “Leaders in the Youth Exchanges” proiect finantat de Uniunea Europeana. A 

desfășurat un Stagiu in Amiantos (Cipru) în cadrul proiectului Erasmus “Moving Beyond” 

(MOVING BEYOND – innovative learning tools for personal and professional development 

of youth).  A participat la proiectele E-twinning “From Little Hearts To Innocent Paws”, 

“Profession experts”. A luat partea la lectia organizata de Unicef “The world’s largest lesson 

and Supporting the Global Goals for Sustainable Development”. A urmat seminarul ” Applying 

CEFT to Your Curriculum”- 9 decembrie 2019. 

 În cadrul Concursului  regional  “Tehnologia Zilei europene a limbilor”, editia a VIII-

a, elevii coordonați de doamna Arotăriței Monica au obținut  Premiul III - Chiriloaea Maria 

(clasa a XI-a D) și  Mențiune -   Palimaru Roberta (clasa a XI-a D). 

Lunar, membrii comisiei au susținut activități științifice și metodice. Doamna profesoară 

Munteanu Petronela a prezentat referatul: Les arts dans la classe de FLE, iar doamna profesoară 

Dăscăliuc Anca a prezentat referatul: Using videos and movies in the English class. În ceea ce 

privește olimpiada de limba engleză, profesorii au fost implicați în elaborarea de subiecte și 

în evaluare, olimpiada faza pe școală. Prof. Petronela Munteanu a fost numită și în acest an 

membru în Comisia Națională de elaborare a subiectelor olimpiadei de limba franceză. 

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 

Bejinaru Alexandra. 

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

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

demonstrat operativitate, corectitudine, sunt implicați activ în activităţi variate, preocupați  de 

perfecţionarea continuă, respectă şi promovează deontologia 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. 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA OM ȘI SOCIETATE 
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   În semestrul I din anul şcolar 2019-2020 activitatea Comisiei metodice Om și Societate 

s-a desfăşurat  conform Planului Managerial, având ca obiective principale asigurarea calităţii, 

asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, formarea continuă a 

cadrelor didactice şi obţinerea de performanţe şcolare. La începutul anului şcolar au fost alese 

manualele şcolare necesare fiecărei discipline; Membrii comisiei au întocmit planificările 

anuale şi semestriale conform programelor şcolare  aflate în vigoare. Planificările 

calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare au fost elaborate avându-se în vedere 

promovarea şi încurajarea învăţării centrate pe elev şi a învăţării prin metoda proiectului, 

pentru a creşte gradul de  implicare a elevilor în activităţile sugerate de programă, oferindu-se 

posibilitatea unei abordări flexibile şi deschise a elementelor de conţinut, astfel ca,  majoritatea 

cunoştinţelor să fie înţelese şi asimilate în clasă. Pentru a se observa nivelul de cunoştinţe 

iniţiale al elevilor, au  fost alcătuite şi s-au susţinut teste de evaluare iniţială; au făcut excepție 

disciplinele socio-umane, discipline noi, unde nu a putut fi testat nivelul cunoștințelor 

anterioare ale elevilor. 

   În urma analizei testelor predictive, a fost stabilit un plan de măsuri, la nivelul întregii 

comisii,  în vederea asigurării unui feed-back constant asupra conceptelor noi, predate în acest 

an școlar, pentru atingerea competențelor vizate de programa fiecărei discipline de studiu. 

Deoarece stilurile de învăţare a elevilor diferă, a fost stabilită o gamă variată de strategii 

didactice, de metode şi materiale didactice petru optimizarea  predării şi evaluării. Materia a 

fost parcursă ritmic, conform planificărilor alcătuite de fiecare profesor  la disciplina predată. 

Pentru a avea rezultate bune la examenul de bacalaureat, a fost alcătuit un grafic de pregătire 

suplimentară a elevilor claselor a XII-a la disciplinele din cadrul comisiei: istorie, geografie, 

logică, filosofie, psihologie. S-a urmărit educarea elevilor în spiritul respectării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, stimularea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor 

afective, participarea lor activă, conştientă şi responsabilă la propria formare. 

Activităţi metodice desfăşurate: 

 Profesorii de istorie, Bilan Liliana și Gorea Petru, au participat la activitatea de cerc 

organizată la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Suceava în data de 26.11.2019; Prof. 

Corniciuc Marius a participat la cercul pedagogic al profesorilor de socio-umane la Colegiul 

Tehnic Alexandru Ioan Cuza Suceava, 21.11.2019; 

  

Utilizarea mijloacelor de învăţământ, soft-uri educaţionale, etc. 
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 Prof. Bilan Liliana a implicat elevii clasei a VII-a B, în programul „Proiect: Cetățeanul” 

inițiat de Institutul Intercultural Timișoara. În noiembrie 2019, elevii clasei a XI-a A (însoțiti 

de prof. Cardaș Liliana) și elevii clasei a X-a A (însoțiti de prof. Bilan Liliana) au vizionat 

filmul „Regina Maria” care rula la Iullius Mall Suceava. 

 Rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri şcolare, simpozioane:   

 Elevul Galațanu Matei a obținut Premiul I la Concursul Național de Educație Ecologică și 

Protecția Mediului  ”O lume mai curată, o lume mai bună”, ediția a X a , Fălticeni, 11-13 

octombrie 2019 , secțiunea – Proiecte. A fost organizată faza locală a olimpiadelor la 

disciplinele de specialitate; la istorie s-au calificat pentru faza locală elevii: Ungureanu Paul, 

Onofrei Anastasia (clasa a VIII-a) și Palaghianu Cătălina din clasa a X-a , îndrumați de prof. 

Bilan Liliana; 

   Dezvoltare/formare profesională a cadrelor didactice: 

   Prof. Bilan Liliana a participat la un curs de formare a formatorilor, pe disciplina istorie, 

în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014–2020 „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED“, 

noiembrie 2019, Constanța și la Workshop-ul Metode inovative în predarea istoriei, organizat 

de Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 10 octombrie 

2019. Prof. Corniciuc Marius a urmat cursul de formare Educație economică și 

antreprenorială eficientă, 24 ore. 

    

Activităţi extracurriculare: 

   Prof. Bilan Liliana a fost membru în Comisia judeţeană de elaborare a subiectelor, a 

baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul Concursului judeţean/Testării 

judeţene pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, sesiunea 

septembrie 2019, disciplina istorie (decizia nr. 1390 din 29.08.2019). Pe data de 9 octombrie 

a fost comemorat Holocaustul printr-o serie de activităţi organizate de către profesorii de 

istorie în cadrul Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” (Cardaș Liliana, Bilan Liliana și 

Gorea Petru), în colaborare cu Comunitatea Evreiască din Suceava. Prof. Cardaș Liliana 

(membru în echipa de proiect și coordonatorul activității „In memoriam“) și prof. Bilan Liliana 

au participat în cadrul Proiectului educațional „Zilele Colegiului de Artă – la 166 de ani de la 

nașterea compozitorului Ciprian Porumbescu”, 14-15 octombrie 2019. Prof. Cardaș Liliana și 
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prof. Bilan Liliana au organizat, cu ocazia Zilei Naţionale a României, o excursie cultural-

educativă la București, care s-a concretizat în vizitarea unor obiective istorice și culturale și s-

a finalizat cu un moment de „remember”  la Mausolelul de la Mărășești, noiembrie 2019; 

   În octombrie 2019, prof.Țolca Doinița Felicia a fost coordonator al activității din cadrul 

proiectului SNAC ”Voluntari în sprijinul comunității” (partener Centrul de Educație Inclusivă) 

în „Săptămâna legumelor și fructelor donate” – implicând elevii claselor a 12 B, 12 D;  

organizator în cadrul Concursului Național de Educație Ecologică și protecția mediului ”O 

lume mai curată, o lume mai bună” – CAEN 2019, concurs cu finanțare MEN, poz.91, 11-13 

octombrie 2019, Fălticeni; coordonator al lucrărilor elevilor participanți la Concursul național 

de Educație Ecologică și protecția mediului  ”O lume mai curată, o lume mai bună”, ediția a 

X a , Fălticeni; 

   În perioada octombrie 2019– martie 2020, prof.Țolca Doinița Felicia coordonează  grupele 

de performanță – disciplina Geografie  în cadrul centrului zonal de la Colegiul ”Ciprian 

Porumbescu” Suceava și, de asemenea, coordonează activitatea din cadrul proiectului ”Arborii 

leagă prietenii” , în colaborare cu Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc – 

plantare de conifere în parcul Corpului B; prof. colaborator Eross Daniela. 

   În decembrie 2019, prof. Țolca Doinița Felicia a fost voluntar în cadrul proiectului de 

voluntariat ”Poveste de Crăciun”. Prof. Lazăr Radu a organizat dezbateri și o prezentare de 

carte la clasele a XII-a cu ocazia Zilei Mondiale a Filosofiei, noiembrie 2019. Prof. Rusu 

Ciprian a încheiat un parteneriat între Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” și Parorhia 

Pădureni din Siret: „Bucurii de Crăciun”. Prof. Munteanu Anamaria, prof. Rusu Ciprian și  prof. 

Cardaș Liliana s-au implicat în mobilizarea resurselor umane și materiale necesare desfășurării 

proiectului educațional de voluntariat „Dăruind vei dobândi” - „Crăciunul printre bunici și 

copii”, care a presupus cadouri și colinde pentru Centrul de bătrâni de la Mănăstirea Petru Voda, 

cel de la  Mănăstirea Agapia Veche și pentru Căminul de copii Solca. Prof. Munteanu a inițiat 

proiectul „ Am plecat să colindăm” împreună cu Grupul Vocal Artes, (desfășurat la Centrul 

pentru persoanele fără adăpost Sfânta Vineri), cu care a participat la concertul caritabil al 

Colegiului de Artă, desfășurat la Teatrul Matei Vișniec și a desfășurat activități la Spitalul 

Județean Suceava, secțiile Oncologie și Ingrijiri paliative precum și la Capela Sfântul Nicolae 

din incinta spitalului. 

CATEDRA DE MATEMATICĂ-TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 
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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 

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:”Avantajele și dezavantajele 

utilizării Internetului ca și canal publicitar”– prof. Doina Posaștiuc, ”Evoluția sistemului de 

operare windows”– prof. Carmen Hrab. Au fost susținute următoarele lecții deschise: 
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”Aplicație practică Power Point” la clasa a X B de către prof. Ciprian Hrețcanu, ”Mărimi 

direct proporționale – Regula de trei simplă” la clasa a VI-a de către prof. Runcan 

Lăcrămioara. Profesorii din catedră au participat, fără excepție la Cercurile Pedagogice 

desfășurate în semestrul I şi au întocmit şi aplicat teste iniţiale apoi au dezbătut rezultatelor 

obţinute la aceste teste. 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 planificat efectuarea de ore suplimentare. 

Membrii  comisiei de matematică și tehnologia informației au încheiat diverse 

parteneriate, astfel: un parteneriat şcoală – biserică (doamna prof. Isache Ionela Alina), 

parteneriat cu Biblioteca Județeană ,,I.G. Sbiera” Suceava (doamna profesoară Lăcrămioara 

Runcan). Trebuie menționat că membrii  comisiei de matematică și tehnologia informației au 

participat la diverse proiecte, conferințe, cursuri de perfecționare; doamna profesoară Carmen 

Hrab la cursul  „Limbajul Pyton”, la activitatea World Cleanup Day (Ziua de Curățenie 

Națională, 21 septembrie 2019) şi la Atelierul Identitatea socială - metamorfoze din cadrul 

proiectului Diaspora - Educație și Formare, AmbasaDOR de Bucovina, doamna profesoară 

Runcan Lăcrămioara la proiectul de voluntariat ,,Dăruind vei dobîndi” în parteneriat cu Centrul 

Social pentru copii ,,Acoperământul Maicii Domnului”  și Centrul Social pentru bătrîni ,,Sfîntul 

Spiridon”, Mînăstirea Paltin, Petru Vodă  judeţul Neamț, a participat cu șapte  elevi la concursul 

interjudețean ,,Lumina Math”  desfășurat online, a participat cu elevii din clasa a IX-a E-a la 

activitatea ,,Noaptea Cercetătorilor Europeni”, desfășurată pe esplanada USV şi a însoțit elevii 

din clasa a V-a în vizită la Obsevatorul Astronomic Suceava în cadrul activității ,,Săptămâna 

Universului”, doamna profesoară  Țibu Dana Cristina a participat la proiectul Erasmus+ Youth 

Exchange ”Towards Inclusive Communities: The Role of Volunteering in Sport”, 18 -

25.IX.2019, Izmir, Turcia, a coordonat activitatea de voluntariat în cadrul campaniei “ShoeBox 

– Cadoul din cutia de pantofi”, desfășurată în colaborare cu AREAS și la concursul național de 

caligrafie cu eleva Olan Ioana Ana-Maria (premiul al II-lea), iar doamna profesoară Grădinariu 

Isache Ionela colaborator în proiectul: “ SPUNE NU VIOLENȚEI”. 

Doamna profesoară  Țibu Dana Cristina a susținut preinspecţia pentru obținerea gradului 

didactic I, doamna profesoară Runcan Lăcrămioara inspecția curentă pentru susţinerea gradului 

II, iar domnii profesori Ciprian Ionel Hrețcanu şi Țibu Dana Cristina, au făcut parte din 

comitetul de organizare al spectacolului balul bobocilor din luna octombrie 2019. 

CATEDRA DE ȘTIINȚE-EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
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În semestrul I al anului școlar 2019-2020, Comisia metodică Științe și Educație fizică și 

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

anului școlar 2019-2020, pe cele patru componente: curriculum, resurse umane, resurse 

materiale și dezvoltare comunitară.  

Toți membrii comisiei au elaborat planificările anuale și calendaristice în conformitate cu 

programele școlare, respectând corelarea conținuturilor cu competențele specifice, având în 

vedere și asigurarea caracterului practic –aplicativ al proiectării curriculare .  

Membrii comisiei au aplicat testarea predictivă la clasele inițiale de gimnaziu și liceu, 

rezultatele obținute au fost centralizate, analizate și au elaborat un plan de măsuri remediale 

pentru fiecare disciplină. La toate disciplinele, lecțiile au fost parcurse conform programei 

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.  

  În cadrul întrunirilor comisiei metodice doamnele profesoare au prezentat următoarele 

referate de specialitate: doamna profesoară de chimie, Dumitru Viorica -„ Plasticul problemă 

recentă și viitoare” – octombrie 2019, domna profesoară de educație fizică și sport, Petrovici 

Corina – „Particularitățile lecției de educație fizică și sport” și doamna profesoară de 

educație fizică și sport, Ghervan Oana –„Beneficiile sportului asupra activității mentale, 

sociale, emoționale și fizice”- noiembrie 2019. Doamna profesoară de educație fizică și sport, 

Sasu Carmen, a prezentat tema - „Dezvoltarea moralității prin educație fizică și sport” și 

doamna profesoră de biologie, Ventoniuc Nicoleta - „Motivația învățării” – decembrie 2019. 

  Toți membrii comisiei au participat la Consfătuirile cadrelor didactice care au avut loc 

la începutul anului școlar, la ședințele Comisiei metodice și la Cercurile pedagogice. Toți 

membrii comisiei au urmărit asigurarea funcționalității laboratoarelor de specialitate, utilizarea 

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

alocat. Au elaborat material didactic nou, au fost elaborate fișe de lucru și fișe de evaluare. 

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 parteneriat cu Asociația Biosilva. Doamna profesoară 
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Ventoniuc Nicoleta a coordonat proiectele de voluntariat „Let` Do It, Suceava” –21 septembrie 

2019 și acțiunea caritabilă „Dăruind vei dobândi!” – 12 decembrie 2019. 

Doamna profesoară Dumitru Viorica a organizat standul dedicat experimentelor  de chimie 

distractivă, cu elevii din clasa a VII-a și clasa a VIII a  de la Colegiul de Artă ,,Ciprian 

Porumbescu”, din cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor, septembrie 2019. Tot doamna 

profesoară de chimie a participat împreună cu doamna profesoară Țolca Doinița la activitatea 

„Săptămâna fructelor” din cadrul proiectului - ,,Tineri adaptați pentru o societate deschisă” 

inițiat de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava - noiembrie 2019. A coordonat proiectul 

educațional „Starea de sănătate, starea de bine” cu clasele a VII a.   

Sub îndrumarea doamnei profesoare Petrovici Corina, eleva Ochiană Delia din clasa a VIII 

a B a obținut Locul I  „Cupa Sucevei” 800 m, Locul I Grand Prix „Cristina Casandra” etapa 

județeană și Locul al III lea „Crosul Cetății Neamț”. 

 Doamna profesoară Sasu Carmen s-a implicat în proiectele „Spune Nu violenței în școală” 

și „Dăruind, vei dobândi”. A participat la concursul „Crosul Sucevei” unde elevul Ungureanu 

Abel din clasa a X a C, a obținut Locul al II- lea. 

Doamna profesoară de educație fizică și sport, Ghervan Oana, a  fost arbitru la concursul 

de atletism „Crosul Sucevei” noiembrie 2019, coordonator al proiectului „Echipa mea de 

baschet” – clasele a IV a și a V a și a organizat concursul „Cupa lui Moș Crăciun” cu elevii din 

clasele primare și gimnaziale. 

În concluzie toți membrii comisiei prin activitățile desfășurate au urmărit creșterea 

interesului elevilor Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” pentru disciplinele predate, 

biologie, fizică, chimie și educație fizică și sport.  

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA DE ARTE VIZUALE 

Activitatea metodică şi de proiectare a activităţii curriculare a urmărit alcătuirea 

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

colectivul catedrei a organizat sesiunile de examene de diferenţe din luna septembrie, pentru 

probele de specialitate, cu tot ce înseamnă aceasta: spaţii, mobilier specific, suport de lucru, 

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

management educativ şi în afara celor prevăzute în caietele de sarcini. 

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,Teatrul Municipal „Matei Vișniec”,Casa Corpului Didactic  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: 

 Activități  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 

 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.   

                

 

Concursul Internațional „Afișe pentru pace” – organizat de Lions Club România 

Nr. 

crt. 

Elevul Clasa Profesorul 

coordonator 

Premiul 
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 Constandache Emilia VII B  Schipor Raluca Marele Premiu-   

județean 

 Mărăndel Maaia VII B Schipor Raluca  Premiul I 

 Telescu Erica VII B  Bliorțu Roxana Premiul II 

 Balan Ioana VII B Luca Cătălin Premiul III 

 Georgescu Iulian VII B  Luca Cătălin Premiul III 

 Popovici Bianca VII B Luca Cătălin mențiune 

                

 Concursul Național „Gheorghe Naum”- ediția 2019- Brăila  

Nr. 

crt. 

Elevul Clasa Profesorul 

coordonator 

Premiul 

 Precub Estera X B Chifan Cătălin  Mențiune 

 Bădăluță James X B Chifan Cătălin participare 

 Sârbușcă Valentina X B Chifan Cătălin participare 

 Cozmiuc Denisa Andreea X B Chifan Cătălin participare 

 Mândrilă Paula X B Chifan Cătălin participare 

 Mahu Ioana X B Chifan Cătălin participare 

 Tcaciuc Delia Narcisa X B Chifan Cătălin participare 

 Coco Ioan Dănuț IX B Chifan Cătălin participare 

 Crișu Iulian IX B Chifan Cătălin participare 

 Georgescu Cristian IX B Chifan Cătălin participare 

 Irimia Andrei IX B Chifan Cătălin participare 

 Maloș Andreea IX B Chifan Cătălin participare 

 Neghina Florentina IX B Chifan Cătălin participare 

 Strugaru Ioana IX B Chifan Cătălin participare 

 Iacob Ariana IX B Chifan Cătălin participare 

 Palaghia Cătălina XB Chifan Cătălin participare 

 Lăzărescu Emanuel X E Bliorțu Roxana participare 

 Blaga Mario X E Bliorțu Roxana participare 

 

 

Ca în fiecare an, în ultima vineri din septembrie, anul acesta în 27 septembrie, un grup 

de elevi ai clasei X E, coordonați de prof. Rusu Sadovei Camelia, a participat la ”Noaptea 
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Cercetătorilor Europeni”,  eveniment  finanțat de Comunitatea Europeană, prin Acțiunile 

Marie Sklodowska- Curie. 

Expoziția de pictură și grafică „Culorile iernii” a elevilor coordonați de domnul 

profesor  Chifan Cătălin– la Iulius Mall în perioada 29 noiembrie- 13 decembrie 2019. Sub 

coordonarea domnului profesor, eleva Silvana Vulpescu a susținut Expoziția personală ”Emoții 

picturale” la Iulius Mall, în perioada 16-30 decembrie 2019. 

În 11 octombrie 2019, elevii grupelor de conservare –restaurare a claselor a XI-a și a 

XII-a, au participat la conferința și lansarea volumului „Picturi murale extrase” a doamnei dr. 

Magdalena Drobotă, împreună cu domnul profesor  Oliviu Boldura, sub egida Art Conservation 

Support ( ACS). 

Un alt eveniment  la care au participat elevii grupelor de arte vizuale, este cel din 14 

octombrie, 2019, când Colegiul a fost gazda primelor generații a absolvenților, aflați în 

diaspora. Cu acest prilej au fost premiati elevii care au ilustrat memoriile domnului Beni Budic 

În octombrie 2019, elevii clasei a IX-a E au participat la activitățile derulate în cadrul 

evenimentului „ Jocurile Medievale”, eveniment organizat de Muzeul Bucovinei în Cetatea de 

Scaun.  Au coordonat elevii, profesorii  Bliorțu Roxana, Oana Miron și Cătălin Luca. 

În perioada 9-10 octombrie 2019, elevii claselor IX E, X B, XI B, sub coordonarea prof. 

Chifan Cătălin, Bliorțu Roxana, Oana Miron, au participat la o excursie documentară pe ruta 

Voroneț, Dragomirna, Vama, Ciprian Porumbescu, cu genericul „Voronețul Albastru”. 

 Lecțiile interactive și cele de specialitate pot beneficia de un suport explicativ mai bogat 

și mai ușor de asimilat, de aceea participarea la vernisajele oferite de lumea culturală a 

comunității , precum și lecțiile de teoria artei prilejuite de aceste evenimente , sunt preocupări 

permanente ale membrilor catedrei. Astfel, participarile elevilor au fost  importante la 

evenimente ca : 10 octombrie- vernisajul expoziției personale Traian Postolache și vizite de 

dezbatere pentru elevii claselor IX-XII ai secției de conservare –restaurare, coordonati de prof, 

Camelia Rusu Sadovei ; 12 decembrie- vernisajul expoziției de sculptură „Vasile Gorduz- O 

pasăre care-și înghite umbra ” la Muzeul Bucovinei. Au participat prof. Bliorțu Roxana, cu 

clasa a V-a ; 13 decembrie- vernisajul expoziției „ Din casa Domnului- statui din lemn” – 

eveniment oferit de Muzeul Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Est- Slovac din Kosice ; 

Vizitele de documentare  la expoziția de jucării vechi – prof. Bliorțu Roxana. 

Ca în fiecare an, în decembrie,  pentru evenimentul organizat de colegiul nostru, elevii 

au lucrat obiecte destinate achiziționării și obținerii de fonduri cu scop caritabil. S-au remarcat 

elevii coordonați de prof. Bliorțu Roxana, Oana Miron. 

 



26 
 

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. 

Prof. Rusu Sadovei Camelia  a participat la Saloanele Moldovei , ediția XXIX, 2019, 

Bacău- Chișinău, și în expoziția „Il tempo dei nostri ilusioni” – în   Palazzo Della Cultura 

Reggio Calabria, în perioada 29 octombrie- 12 noiembrie 2019. Expoziția se afla sub genericul 

Salonului Național de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”. 

Lansarea albumului „Dascăl și Artist” cuprinzând lucrări ale majorității profesorilor 

care activează în Colegiul de Artă  „Ciprian Porumbescu” Suceava, a fost coordonat  de domnul 

profesor Chifan Cătălin. Lansarea acestuia, în 8 noiembrie, 2019, la Biblioteca „ I Ghe. Sbiera”, 

a însemnat și deschiderea unei expoziții personale. De asemenea, domnul profesor Chifan 

Cătălin a lansat și volumul „ Albumul cu desene” Ed. Pim. Iași 2019, ISBN 978-606-13-606-

13-51763 și este realizatorul coperții volumului "Sirena de Facebook" a autorului Gheorghe 

Burdujan, Ed. Autograf, Piatra Neamț, 2019, ISBN 978-606-94254-7-3. 

În contextul anvelopării localului B al colegiului, profesorii Rusu Sadovei Camelia și 

Iulian Asimionesei au transpus în forma finală proiectul selectat în competiția Opus 

Adolescentia de anul trecut. În acest fel,  aceștia au executat peste 500 de mp de pictură murală 

pe fațada de sud a acestui local, în perioada octombrie- decembrie 2019. 

  Considerăm că activitatea desfăşurată pe parcursul primului semestru al anului şcolar 

2019-2020 a însemnat  o activitate bogată, cu rezultate bune şi foarte bune, ținând cont de noua 

organizare semestrială și noile provocări ale spațiilor de lucru, obligându-ne pe mai departe la 

ridicarea nivelului obiectivelor noastre. Dorim în continuare 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.  

 

 

CATEDRA DE STUDII TEORETICE ȘI MUZICĂ VOCALĂ 

 

În semestrul I,  catedra de studii teoretice şi muzică vocală a desfăşurat  o activitate 

sistematică de parcurgere a programei. Astfel, la disciplina teorie, solfegiu, dicteu s-au selectat 
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materialele (solfegiile) ce se vor folosi pentru grupele de începători, clasele a V- a si a  IX- a, 

dar şi pentru celelalte grupe în mod diferenţiat, pe nivele de pregătire. 

În perioada 9-13 septembrie 2019  au avut loc evaluările iniţiale, conform metodologiei. 

Premergătoare evaluărilor, au fost elaborate teste pentru fiecare clasă (excepţie au facut clasele 

de începători), pe nivele diferite, pe grupe de elevi. La disciplina teorie, solfegiu, dicteu elevii 

din grupele de avansaţi şi începători au fost evaluate corespunzător, iar domnii profesori au 

acordat o deosebită atenţie şi laturii practice. Prin urmare, alături de cunoştinţele teoretice s-a 

insistat şi pe verificarea practică  a elevilor. Au fost concepute astfel, solfegii  la prima vedere, 

exerciţii de  auz intervalic şi armonic.   

         Tot  în  luna  septembrie,  în cadrul catedrei  s-a stabilit tematica comisiei metodice, a 

lecţiilor demonstrative,  referate,  producţii, etc. În  următoarea  şedinţă, pe data de 30 octombrie 

2019,  s-a propus în cadrul catedrei tematica lucrărilor de atestat  pentru  clasa  a XII a, iar elevii 

şi-au ales lucrările şi profesorii îndrumători.          

           Pe data de 15 octombrie 2019,  în cadrul proiectului educational ,,Zilele Colegiului’’, 

sesiunea de comunicări ştiinţifice, elevii Sauciuc Iuliana, clasa a X-a şi Amanioaiei  Denis, 

clasa a IX-a, îndrumaţi de doamna prof. Anca Griga, au prezentat tema intitulată ,, Portul 

tradiţional din Bucovina’’. Tot în cadrul aceluiaşi proiect, elevii îndrumaţi de doamnele 

profesoare Anca Griga, Viorica Corjan şi Mirabela Gavriliuc au susţinut câteva momente 

muzicale, acompaniaţi de domnii profesori Florin Griga şi Iosif Pamparău. Corul ,,Vivat 

musica’’, dirijat de doamna prof. Iulia Buraciuc a participat în cadrul proiectului ,,Punţi între 

generaţii’’. 

  La sfârşitul lunii noiembrie, in cadrul comisiei metodice, doamna prof. Anca Griga a 

susţinut lecţie deschisă la disciplina canto popular. 

La concursul ,,Emanuel Elenescu”, Piatra Neamţ ,  desfăşurat în perioada 28-30  

noiembrie 2019, elevii de la disciplinele canto clasic şi canto popular, îndrumaţi de doamnele 

profesoare  Anca Griga  şi  Viorica Corjan,  au obţinut  următoarele rezultate: Premiul I- eleva 

Sauciuc Iuliana, clasa a X-a, prof. îndrumător Anca  Griga,  eleva Nichitoi Maria, clasa a XII-

a și eleva Tcaciuc Georgiana, clasa a XII-a; Menţiune-eleva Vasilcovici Luiza, clasa a X-a, 

Diplomă de participare -eleva Nechiforescu Denisa-clasa a X-a, prof.îndrumător Viorica  

Corjan.    

         Tot în luna noiembrie,  de ,,Ziua Bucovinei’’, elevii clasei a IX-a B, coordonaţi  de  

doamna prof. Mirabela Gavriliuc,  au  susţinut  un  moment artistic  cu cântece patriotice. 

Elevele Sauciuc Iuliana şi Nichitoi Maria de la clasa doamnei profesoare Anca Griga, precum 
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şi eleva Nechiforescu Denisa, îndrumată de doamna prof. Viorica Corjan au susţinut un 

microrecital în cadrul aceluiaşi eveniment. 

         Luna  decembrie a fost bogată  în activităţi,  membrii catedrei noastre implicându-se activ 

în desfăşurarea mai multor evenimente. Astfel, pe data de 3 decembrie 2019, în cadrul 

concertului caritabil ,, Poveste de Crăciun’’, organizat la  Teatrul municipal ,,Matei Vişniec’’, 

au susţinut momente muzicale formaţii vocal-instrumentale, indrumate de doamnele profesoare 

Iulia Buraciuc, Anca Griga şi Viorica Corjan. 

          Ca activitate metodică, aferentă lunii decembrie, trebuie remarcat concertul formaţiilor 

corale ale Colegiului de Artă, dirijate de doamna prof. Iulia Buraciuc, eveniment ce a avut loc 

la Biserica Catolică, pe data de 11 decembrie 2019.  

Activităţile de la finele semestrului au fost încununate de Concertul profesorilor, 

eveniment  la care domnii prof. Viorica Corjan şi Cezar Mititiuc  au participat în calitate de 

solişti, acesta din urmă fiind acompaniat de orchestra  ,,Camerata’’ , dirijată de domnul prof. 

Florin Ungureanu. 

          Menţionăm activitățile  lunare ale doamnei prof. Iulia Buraciuc,  în cadrul celor două  

proiecte SNAC: ,,Voluntari în sprijinul comunității" - în parteneriat cu CSEI și 

,,Voluntariatul - șansa noastră la un viitor mai bun" - în parteneriat cu Centrul de 

recuperare neuro-psiho-motorie "Blijdorp –O nouă viață".                                     

     În perioada 9-13 decembrie  2019,  au avut loc verificările  semestriale la disciplinele: 

teorie şi solfegii(secţia teoretică), canto clasic şi canto popular.                                     

           Întreaga catedră s-a implicat activ în buna desfăşurare a verificărilor de la sfârşitul 

primului semestru, precum și  în activităţile școlare și extrașcolate realizate la nivelul instituției. 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEDRA DE PIAN 
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Semestrul I al anului şcolar 2019-2020 a fost scurt, dar eficient şi valoros, atât ca 

acumulări muzicale şi pianistice, cât şi ca rezultate ale acestora. 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 principiile 

pedagogiei moderne privitoare la evoluţia elevului în raport cu el însuşi, fără a ignora în acelaşi 

timp spiritul competiţiei. 

 Profesorii catedrei de pian, în semestrul I au acordat o atenţie deosebită însuşirii 

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

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

individual conştient, progresiv şi ritmic, dar şi coordonarea elevilor la diverse activităţi artistice, 

concursuri, cât şi colaborarea cu părinţii. 

 Începutul semestrului I a fost marcat de participarea profesorilor din catedra de pian la 

Consfătuirile Judeţene ale profesorilor de educaţie muzicală şi muzică specializată, activitate 

care s-a desfăşurat la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava în data de 20 septembrie 

2019. 

 Conform graficului, au susţinut lecţii deschise doamnele prof. Pintileasa Laura şi Iftimiu 

Adriana-Teodora şi referate domnii prof. Ciubotaru Ionuţ şi Ianoş Valentin, iar în luna 

decembrie s-a desfăşurat lecţia-recital coordonată de profesorii de pian complementar: Iftimiu 

Adriana, Călin Anca, Buduşanu Diana, Gagiu Ovidiu, Florea Nicoleta şi doamna prof. Creţu 

Lăcrimioara, care a fost desemnată şi secretar în cadrul catedrei de pian. 

 Comisiile de la verificările din semestrul I pian principal au fost constituite din: 

Preşedinte - Director Adj. Prof. Istrate Elena; Vicepreşedinte - responsabil catedră pian prof. 

Iftimiu Adriana-Teodora; Membrii - prof. Călin Daniel, prof Hreniuc Laura, prof. Gagiu 

Ciprian, prof. Pintileasa Laura, prof. Gagiu Riciard, prof. Asimionesei Monica , prof. Buduşanu 

Diana, prof. Călin Anca, prof. Gagiu Ovidiu, prof. Florea Nicoleta şi prof. Gavriliuc Mirabela. 

Rezultatele obţinute de elevi la verificarea semestrială au dovedit corectitudine în 

execuţie, maximă rigoare tehnică, precizie şi profesionalism, precum şi expresivitate pe măsura 

înzestrării fiecăruia. Doamna prof. Hreniuc Laura şi Iftimiu Adriana au fost numite  membru in 

Comisia de notare a Concursului judeţean pentru ocuparea posturilor didactice  în data de 3 

septembrie 2019. Doamna prof. Pintileasa Laura şi Iftimiu Adriana au făcut parte din Comisia 

de organizare şi desfăşurare a Examenelor de admitere şi diferenţă, iar prof. Onesciuc Johannes 

și Prof. Iftimiu Adriana sunt membrii în Consiliul Consultativ pentru Arte din cadrul 

Inspectoratului Şcolar al judeţului Suceava; pe 12 oct.2019 doamna prof. Creţu Lăcrimioara a 
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făcut parte din Comisia interjudeţeană de organizare si evaluare a Concursului  interjudeţean 

de muzică folk "Cetatea Veche". 

Din punct de vedere al perfecţionării, doamna prof. Iftimiu Adriana, în calitate de 

responsabil cu perfecţionarea şi formarea continuă a participat în data de 10 octombrie 2019 la 

stagiul de formare cu responsabilii de formare continuă din unităţile de învăţământ care s-a 

desfăşurat la Colegiul „Mihai Eminescu” Suceava.  Pe 26 noiembrie 2019 , în cadrul Consiliului 

profesoral, prof. Iftimiu Adriana a  prezentat în calitate de responsabil cu perfecţionarea şi 

formarea continuă, un PPT cu analiza nevoilor de formare continuă şi dezvoltare profesională 

a cadrelor didactice,ale personalului unităţii.  

Domnul prof. Ianoş Valentin s-a implicat în organizarea masterclass-ului susţinut de cei 

doi mari pianişti Eugen Dumitrescu şi Corina Răducanu, care a fost organizat în cadrul 

colegiului nostru, unde au fost prezenţi şi profesorii catedrei de pian: prof. Călin Daniel cu eleva 

Aura Arotăriţei, clasa  a III-a, prof. Andriescu Elena cu elevele Tanase Abigail Dedora, clasa a 

IV-a şi Şagău Ines, clasa a XI-a, prof. Asimionesei Monica cu elevii Budui Tudor şi Lazurcă 

Fabian clasa a II-a , prof. Gagiu Ciprian cu elevul Bergheaua David, clasa a VI-a , prof. 

Pintileasa Laura cu elevii Cârstean Luca, clasa a VII-a şi Cristinaru Denisa, clasa a VII-a, prof. 

Hreniuc Laura cu elevii Stoenescu Ştefan, clasa a III-a şi Pop Alessia, clasa a V-a, prof. 

Onesciuc Johannes cu elevii Griga Ana, clasa a IV-a şi Bobu Oliviu, clasa a XI-a, prof. Iftimiu 

Adriana cu trei duete pentru pian formate din elevii Dumitriu George şi Vlădianu Alexandru, 

clasa a VII-a , Cosmovici Ruxandra şi Sauciuc Iuliana, clasa a- X-a, Erhan Alex şi Forminte 

Marian, clasa a XI-a şi profesor Buduşanu Diana, cu toţii beneficiind de recomandările 

preţioase ale celor doi pianişti.  Doamna prof. Hreniuc Laura a participat la Cursul de prim 

ajutor organizat de Ziua Europeană derulat de CCD Suceava în data de 23.09.2019.  

    În cadrul proiectului educaţional Zilele Colegiului  s-au desfăşurat activităţile : „Punţi 

între generaţii” în data de 14 octombrie 2019 , unde prof. Iftimiu Adriana a participat cu 

elevii: Erhan Alexandru, clasa a XI-a  şi Lupescu Andreea, clasa a XI-a şi cea de-a doua 

activitate „ Momente muzicale” din data de 15 octombrie 2019 unde prof. Iftimiu Adriana a 

participat cu elevul Forminte Marian, clasa a XI-a ; prof. Calin Anca a participat cu eleva Creţu 

Alexandra, clasa  a X a, prof. Hreniuc Laura a  participat cu elevii Stoenescu Stefan, clasa a III-

a şi eleva Pop Alessia clasa a V-a. 

             Tot în cadrul Zilelor Colegiului pe 15 octombrie doamna prof. Pintileasa Laura a 

participat la sesiunea de comunicari stiintifice unde a prezentat referatul "Meloterapia - artă 

sau ştiinţă" iar doamna prof. Creţu Lăcrimioara a prezentat referatul cu tema "Locul lui 

Ciprian Porumbescu in istoria muzicii romanesti".  



31 
 

             În luna noiembrie domnul prof. Ciubotaru Ionuţ a participat în calitate de corepetitor a 

la Concursul Emanuel Elenescu, Piatra Neamț, unde s-a obținut Trofeul Emanuel Elenescu 

cu elevul Boloca Tudor. 

              Doamna Prof. Asimionesei Monica a participat la Festivalul de interpretare 

pianistică de la Botoşani din 6 decembrie 2019 cu elevii Budui Tudor, clasa a II-a, și Iftime 

Alessandra, clasa a V-a. 

            Pe data de 11 decembrie 2019 profesorii Iftimiu Adriana, Hreniuc Laura, Florea 

Nicoleta şi Creţu Lăcrimioara au participat la Biserica Romano-Catolica ,, Sf.Ioan Nepomuk” 

Suceava, la activitatea metodică a cadrelor didactice care predau Educaţie muzicală/muzică 

specializată, având ordinea de zi : ,,Valenţe interpretative în repertoriul coral specific 

sărbătorilor de iarnă”. La această activitate  doamna prof. Călin Anca a fost colaborator. 

 În luna decembrie o parte din profesorii de pian au organizat şi participat la producţii, 

recitaluri şi concerte: la Concertul de inaugurare a noului pian au avut onoarea de a cânta 

elevii : Şagău Ines Amelia, clasa a XI-a şi Cozmei Briana Lorena, clasa a XII-a, prof. Andriescu 

Elena, eleva Lavinia Jitaru, clasa a IX-a prof. Hreniuc Laura şi elevul Erhan Alexandru, clasa 

a XI-a, prof. Iftimiu Adriana; pe data de 28 noiembrie 2019 s-a desfăşurat  activitatea cu tema 

„ Ziua Bucovinei” unde au participat : prof. Iftimiu Adriana cu elevul Erhan Alexandru, clasa 

a XI-a; pe data de 3 decembrie 2019 s-a organizat Târgul de Crăciun cu tema „Poveste de 

Crăciun” unde din cadrul catedrei au participat prof. Hreniuc Laura cu elevul Stoenescu Ştefan 

clasa a III-a , prof. Iftimiu Adriana cu elevul Dragomirescu Alex, clasa a V-a şi prof. Ciubotaru 

Ionuţ; pe 5 decembrie 2019 doamna prof. Iftimiu Adriana a organizat proiectul educaţional, 

Recital de pian cu tema „Magia muzicii”; pe data de 13 decembrie d-nele prof. Pintleasa 

Laura şi prof .Monica Asimionesei au organizat un Recital cu elevii ; în data de 13 decembrie 

2019 prof. Iftimiu Adriana a  participat cu elevul Erhan Alexandru, clasa a XI-a, la Recitalul 

organizat de Biblioteca Bucovinei, în cadrul  Galei Premiilor S.S.B, ediţia 2019, deopotrivă a 

participat şi prof. Ciubotaru Ionuţ în calitate de corepetitor; pe data de 16 decembrie 2019 

doamna prof. Hreniuc Laura a organizat producţie la clasă; pe data de 17 decembrie 2019 a 

avut loc Concertul profesorilor, din cadrul catedrei de pian au participat profesorii: 

Asimionesei Monica, Pintileasa Laura, Gagiu Riciard, Gagiu Ovidiu, Ciubotaru Ionuţ ; pe data 

de 18 decembrie 2019 s-a organizat Concertul elevilor cu tema „ Daruri de Crăciun”.unde 

au participat : prof. Pintileasa Laura cu eleva Luca Amalia, clasa a II-a; prof. Călin Anca cu 

grupul de clopotei;  prof. Iftimiu Adriana cu duetul de pian format din elevii Erhan Alex şi 

Forminte Marian, clasa a XI-a ; pe data de 19 decembrie 2019  domnul prof. Gagiu Riciard  şi 

Gagiu Ciprian au organizat Recital de pian. 
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Tot în luna decembrie 2019, a avut loc un Concert de pian, organizat de domnul prof. 

Gagiu Riciard, în cadrul căruia au evoluat doi mari pianiști români : Daniel Goiţi şi Boldiszar 

Csiki, profesori universitari la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. 

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

şi activităţi de colaborare, concretizate în rezultate materiale sau aprecieri deosebite pe care 

partenerii noştrii le-au exprimat în diferite momente. Astfel, în urma acestor colaborări putem 

aminti: Prof. Iftimiu Adriana a coordonat în  noiembrie  broşura cu titlul „ Biserica şi Şcoala 

între cuvinte şi amintiri” cu ISBN 978-973-0-30664-4. În data de 19 septembrie a încheiat un 

acord de parteneriat cu Asociaţia Klavier ART din Bucureşti reprezentată de prof. Corina 

Răducanu și a coordonat proiectul de parteneriat „Dragostea nu e ceea ce spunem. Ea este 

ceea ce facem.” cu Aşezământul de copii „ Sfântul Ierarh Leontie” Rădăuţi în data de 8 

noiembrie 2019. 

Prof. Ianoş Valentin coordonează opţionalul SPPS (Scriere de partituri în program 

”Sibelius”); a participat la mai multe acţiuni în calitate de voluntar și îndrumă elevii la ”Noaptea 

Cercetătorilor”, desfășurat la USV la sfârșitul lunii septembrie. 

La activităţile artistice organizate în cadrul catedrei, fotografiile şi înregistrările au fost 

realizate cu sprijinul domnului prof. Micliuc Ionuţ. 

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

instituţiei prin mass-media (Crai Nou, Monitorul), radio (As,Viva FM) şi apariţii TV 

(Intermedia, Bucovina TV). 

Considerăm că activitatea desfăşurată pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2019-

2020  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 şi o mai bună 

colaborare între cadrele didactice pentru întărirea relației școală-părinți-comunitate.  
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Activitatea din semestrul I al anului școlar curent s-a desfășurat la catedra de coarde 

conform tematicii și planificării calendaristice stabilite de comun acord în prima ședință a 

comisiei metodice. Membrii catedrei au efectuat planificările calendaristice, testele predictive 

și fișele de evaluare pentru fiecare elev. Ședințele de catedră s-au desfășurat conform tematicii 

stabilite în cadrul comisiei metodice. Verificările la sfârșit de semestru s-au desfășurat în 

perioada 9-12 decembrie 2019 pe clase de instrument, în trei comisii după cum urmează: 

Comisia vioară-violă formată din profesorii Gheorghe Svetlana, Ciprian Constandache și Doina 

Chișcă, Comisia violoncel-contrabas formată din profesorii Banea Angela, Ungureanu Florin 

și Melinte Liviu,  Comisia de chitară formată din profesorii Dragomirescu Daniel, Zugrav Ilie 

și Aluncăriței Marius. Președintele comisiilor a fost doamna director adjunct prof. Elena Istrate, 

Vicepreședintele comisiilor a fost șeful catedrei de coarde prof. Ungureanu Cristina. În urma 

verificărilor semestriale s-a constatat în general o calitate bună a învățării la toate clasele așa 

cum reiese din notele și calificativele obținute de elevii catedrei de coarde. Pe plan educativ, 

artistic și de voluntariat următorii profesori de la catedra de coarde au avut o activitate bogată 

ca îndrumători ai elevilor și ca interpreți. 

Doamna prof. Gheorghe Svetlana a îndrumat eleva Gărgan Maria-Emanuela din clasa a 

IX-a, care a participat la Concertul susținut în cadrul Zilelor Colegiului și la Concertul caritabil 

„Poveste de Crăciun” din 3 decembrie de la Teatrul Matei Vișniec Suceava.  Elevul Onica 

Florin din clasa a VI-a a participat la activitatea „O seară de muzică” în cadrul proiectului 

„Muzica la timpul prezent”. Trei eleve de la clasa de vioară prof. Svetlana Gheorghe au 

participat la Concertul profesorilor ca violoniste în orchestra profesorilor „Camerata”. 

Domnul prof. Constandache Ciprian a fost responsabil de cerc pedagogic, pe data de 11 

decembrie 2019 a participat în cadrul cvartetului „Royal” la activitatea „ Invitation à valse” de 

la Biroul francez și Erasmus +, E.L.E.A.RNING European school practicEs for teAching and 

leaRNING of maths. A cântat alături de corul „Vivat Musica” la Ateneul Român de la București 

din 7 decembrie 2019, a participat ca profesor îndrumător și instrumentist cu formația 

instrumentală „Electric Strings” la Concertul caritabil „Poveste de Crăciun” de la teatrul Matei 

Vișniec și cu eleva Harasemiuc Daria din clasa a VI-a a participat la activitatea „O seară de 

muzică” în cadrul proiectului „Muzica la timpul prezent”. La Concursul internațional de 

interpretare muzicală ” Emanuel Elenescu” de la Piatra Neamț, elevul Balan Codrin a 

obținut Premiul II. 

Doamna prof. Ungureanu Cristina a prezentat în cadrul sesiunii de comunicări științifice 

din 15 octombrie 2019 în cadrul proiectului „Zilele Colegiului”  tema „Greșeala ca etapă a 

învățării”, a participat cu elevul Erhan Alexandru din clasa a XI-a la recitalul susținut în cadrul 
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proiectului educațional „Punți între generații” din 14 octombrie 2019. Ca urmare a 

interpretării sale deosebite, elevul Erhan Alexandru a primit Premiul special „Dan T. 

Gurtesch”. Același elev a participat în cadrul recitalului susținut cu ocazia Galei Premiilor 

Scriitorilor Bucovineni, ediția 2019 de la Biblioteca „I.G. Sbierea” din Suceava, la Rădăuți în 

cadrul programului artistic intitulat „Dragostea nu este ceea ce spunem. Ea este ceea ce 

facem”, susținut pentru copiii de la Așezământul „Sf. Ierarh Leontie”, la diferite vernisaje și 

evenimente artistice din municipiu, la Concertul elevilor ca solist și în cadrul orchestrei elevilor 

și a cântat ca instrumentist în orchestra profesorilor „Camerata”.  La concertul susținut de Ziua 

Bucovinei din 28 noiembrie 2019, a participat eleva Cernovschi Valentina din clasa a VI-a, iar  

elevii Capră Ștefan și Valentina Cernovschi, ambii din clasa a VI-a, au participat la activitatea 

„O seară de muzică” în cadrul proiectului „Muzica la timpul prezent”. În calitate de 

violonistă, doamna Ungureanu Cristina a participat cu un moment cameral și în orchestra 

„Camerata”.  

La clasa de violă, condusă de doamna prof. Chișcă Doina, elevul Bârjovanu Ionuț din 

clasa a VIII-a a obținut Premiul I la Concursul internațional de interpretare muzicală ” 

Emanuel Elenescu” de la Piatra Neamț.  Același elev a participat la Concertul caritabil 

„Poveste de Crăciun” din 3 decembrie, desfășurat la Teatrului Matei Vișniec Suceava. Elevii 

Bârjovanu Ionuț și Vîjîilă Biatris din clasa a V-a u participat la Recitalul instrumental susținut 

alături de elevi de la catedra de suflători și la Concertul elevilor din 18 decembrie 2019.  Elevii 

Flămânzianu Cristina din clasa XII-a și Bârjovanu Ionuț din clasa a VIII-a au participat la 

Concertul de Crăciun din 17 decembrie 2019 ca membri ai orchestrei profesorilor 

„Camerata”. 

Doamna prof. Banea Angelica a participat în cadrul cvartetului „Royal” la activitate 

”Invitation a valse” de la Biroul francez, a acompaniat la violoncel corul „Vivat Musica” la 

Ateneul Român de la București, 7 decembrie 2019.  La Concertul caritabil „Poveste de 

Crăciun”, eleva Ciornei Ana, din clasa a VIII-a, pregătită de doamna prof. Banea Angela, a 

participat în cadrul formației instrumentale „Electric Strings”. Pe 11 decembrie doamna Banea 

Angela a participat la Concertul de Crăciun de la Biserica catolică. În cadrul Concertului 

elevilor au participat elevele Voloșin Ioana din clasa VII-a și Ciornei Ana Maria din clasa a 

VIII-a.  Elevii din clasa a VI-a au participat la activitatea „O seară de muzică” în cadrul 

proiectului „Muzica la timpul prezent”. La Concertul profesorilor a participat ca instrumentist 

alături de eleva sa Ciornei Ana Maria în cadrul orchestrei profesorilor „Camerata”. 

Domnul prof. Dragomirescu Daniel a participat cu elevul Constandache Ștefan din clasa 

a IX-a la Concertul caritabil „Poveste de Crăciun” de la Teatrul Matei Vișniec din 3 decembrie 
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2019 și în cadrul recitalului susținut cu ocazia Galei Premiilor Scriitorilor Bucovineni ediția 

2019 de la Biblioteca „I.G. Sbierea” din Suceava, 20 decembrie 2019. Elevul Dociu Mihai-Ioan 

din clasa a VI-a, coordonat de domnul Dragomirescu Daniel,  a participat la activitatea „O 

seară de muzică” în cadrul proiectului „Muzica la timpul prezent”. Ca instrumentist domnul 

profesor a participat la Concertul de Crăciun din 17 decembrie 2019, iar pe datade 16 oct. 

2019 a susținut un recital cameral alături de domnul prof. dr. Albu Doru la Filarmonica de Stat 

din Arad. 

Domnul prof. Zugrav Ilie a participat cu elevul Reguș Samuel din clasa a VI-a la 

activitatea „O seară de muzică” în cadrul proiectului „Muzica la timpul prezent”. Duciuc 

Samuel din clasa a XII-a a participat la Concertul Caritabil „Poveste de Crăciun” de la Teatrul 

Matei Vișniec, iar la Concertul elevilor au participat două formații camerale alcătuite din 

Candreanu Elisabeta din clasa a XI-a, Țanța Bianca din clasa a X-a, Sofron Larisa din clasa a 

X-a. Domul prof. Zugrav Ilie a cântat alături de elevii Duciuc Samuel, Constandache Ștefan și 

Rotaru Liviu. La Concertul profesorilor din 17 decembrie a cântat în trio alături de prof. 

Dragomirescu Daniel și elevul Samuel Duciuc, iar în grupul pop-rock alături de profesorii 

Daniel Dragomirescu, Lucian Rusu, Alexandru Toma și Viorica Corjan.  

Domnul prof. Ungureanu Florin a participat la Concursul internațional de 

interpretare muzicală ” Emanuel Elenescu” de la Piatra Neamț cu elevul Jîjîie Andrei, clasa 

a XI-a, care a obținut Premiul I, iar Premiul II a fost atribuit elevului Gavrilovici Ionuț, clasa 

a X-a. A îndrumat Concertul caritabil „Poveste de Crăciun” de la Teatrul Matei Vișniec din 3 

decembrie 2019, duetul format din elevele Buhă Elena și Zigmund Andreea, clasa a X-a și cu 

aceeași formație camerală a participat la Concertul elevilor. Elevul Ungureanu Rareș Bogdan, 

clasa a VI-a a participat la activitatea „O seară de muzică” în cadrul proiectului „Muzica la 

timpul prezent”. Domnul prof. Ungureanu Florin a îndrumat și dirijat orchestra elevilor care 

ne-a încântat  în cadrul Concertului de Crăciun al elevilor și de asemenea a participat la 

Concertul profesorilor ca instrumentist în formație camerală și ca dirijor al Orchestrei 

profesorilor „Camerata”. 

 

 

 

CATEDRA INSTRUMENTELOR DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE 

 

 Activitatea cadrelor didactice din catedra de instrumente de  suflat și percuție din cadrul 

Colegiului de Artă “Ciprian Porumbescu”Suceava, poate fi evaluata ca fiind foarte bună, fapt 
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susținut de rezultatele obținute de către fiecare profesor în parte prin elevii acestora. Toți 

membrii catedrei au organizat și participat la ședințe de lucru în cadrul cărora au fost proiectate 

activități care să conducă la o îmbunătățire a performanțelor în cadrul catedrei, precum și o mai 

bună interacțiune elev-profesor.  

    La începutul  lunii  septembrie, profesorii din cadrul catedrei au participat la consiliile 

profesorale desfășurate în cadrul liceului. A fost organizată o întâlnire de lucru în cadrul 

catedrei în vederea planificării sarcinilor pentru fiecare membru dar şi pentru finalizarea 

încadrărilor. S-au întocmit şi predat planul managerial al catedrei, planificările calendaristice, 

graficul cu desfăşurarea şedinţelor metodice şi programul de activităţi. Ședințele metodice s-au 

desfășurat conform graficului întocmit la început de an școlar și drept urmare au ținut lecții 

deschise domnii profesori Ruscior Cristi și Crețu Neculai, iar referate domnii profesori Bolnavu 

Vasile și Cazacu Vitalie. Activitatea catedrei a fost marcată de participarea la Consfătuirile

 Județenena profesorilor de arte, educație muzicală și muzică specializată, care a avut loc 

în data de 20 Septembrie 2019, la Colegiul nostru. În data de 16 septembrie 2019, I.Ș.J. Suceava 

a premiat Absolvenții cu 10 la testarea națională și BAC, eveniment desfășurat  la Consiliul 

Județean. În deschiderea evenimentului ansamblul de trompete de la clasa domnilor profesori 

Ruscior Cristi și Sumanariu Florin, au interpretat Imnul României.  

       ARMONII MUZICALE se intitulează microrecitalul susținut de elevi și profesori din 

catedra noastră în Sala Auditorium Joseph Schmidt”de la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, în cadrul proiectului educativ „Ai competențe, ai parte!”, organizat de I.Ș.J. Suceava, 

departamentul Management. Au evoluat Ansamblul de trompete menționat mai sus și duetul de 

flaut format din doamna dir. Adj. Elena Istrate si doamna profesor Mihaiela Săveanu.  

       Zilele Colegiului, 14-16 octombrie 2019, au fost marcate prin recitaluri și Sesiuni de 

Comunicări Științifice. Din cadrul catedrei noastre au evoluat: ansamblul de trompetă de la 

clasele domnilor profesori Ruscior Cristi și Sumanariu Florin,  Cosmovici Ruxandra, flaut, 

clasa a X-a, prof. îndrumător Săveanu Mihaiela, duet de saxofon, Boloca Tudor și Stempel 

Emanuel din clasa a X-a, profesor îndrumător Micliuc Ionuț și duetul de trompetă format din 

elevii Chipăruți David și Vameșu Andrei de clasa a VIII-a, îndrumător profesor Sumanariu 

Florin.  În cadrul Sesiunii de Comunicări, doamna profesor Lăcrămioara Crețu a prezentat 

referat cu titlul „Locul lui Ciprian Porumbescu în istoria muzicii românești”. 

     Pe 8 noiembrie 2019, este data desfășurării proiectului de parteneriat educational Dragostea 

nu este ceea ce spunem. Ea este ceea ce facem”, desfășurat la Așezământul de copii ”Sf. Ierarh 

Leontie” Rădăuți. În cadrul evenimentului a avut loc recitalul BUCURIA MUZICII, susținut 

de elevi de la colegiul nostru și elevi de la Așezământul Sf. Ieraclie. Din catedra noastră a 
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participat duetul de flaut format din d-na dir. adj. Elena Istrate și d-na profesor Mihaiela 

Săveanu și duetul de trompetă, format din elevii Chipăruți David și Vameșu Andrei, de la clasa 

domnului profesor Sumanariu Florin. Momentele minunate petrecute la Așezământ au fost 

imortalizate de colegul nostru Micliuc Ionuț. 

      În perioada 29 – 30 noiembrie 2019 s-a defășurat la Piatra-Neamț Concursul de Interpretare 

Instrumentală „Emanuel Elinescu”.   

S-au obținut următoarele premii:  

 Marele premiu și Premiul I, Boloca Tudor, clasa a X-a saxofon, profesor îndrumător 

Constantin Bogdan; 

  Finalist și Premiul I, Florea Albert Andrei clasa a XI-a trompetă folclor, profesor 

îndrumător Ruscior Cristi;  

 Premiul I: - Dascălu Cristian Alexandru, clasa a V-a clarinet, profesor îndrumător 

Baicu Ciprian; Ciobanu Bianca Elena, clasa a IV-a trompetă, profesor îndrumător 

Ruscior Cristi, Duciuc Mattia, clasa a V-a trompetă, profesor îndrumător Ruscior Cristi, 

Roznovan Laurențiu, clasa a X-a trompetă, profesor îndrumător Ruscior Cristi, Florea 

Robert Andrei, clasa a XI-a, trompetă classic, profesor îndrumător Ruscior Cristi, 

Andrieș Bogdan, clasa a XII-a trompetă classic, profesor îndrumător Ruscior Cristi, 

Vameșu Andrei Vasile, clasa a VIII-a trompetă folclor, profesor îndrumător Sumanariu 

Florin, Roznovan Laurențiu, clasa a X-a trompetă folclor, profesor îndrumător Ruscior 

Cristi; 

 Premiul II: - Balan Robert Nicolae, clasa a VIII-a clarinet, professor îndrumător Paicu 

Daniel, Marcian Cătălin, clasa a VIII-a trompetă, profesor îndrumător Ruscior Cristi, 

Chipăruți David Ioan, clasa a VIII-a trompetă folclor, profesor îndrumător Sumanariu 

Florin, Hrițuc Andy, clasa a XI-a trompetă folclor, profesor îndrumător Ruscior Cristi, 

Andrieș Bogdan, clasa a XII-a trompetă folclor, profesor îndrumător Ruscior Cristi. 

 Premiul III: Titianu Amalia Elena clasa a VI-a flaut, profesor îndrumător Crețu 

Neculai, Gheorma Narcis Florian clasa a VII-a oboi, profesor îndrumător Crețu 

Lăcrămioara, Chipăruți David Ioan clasa a VIII-a trompetă, profesor îndrumător 

Sumanariu Florin, Vameșu Andrei Vasile, clasa a VIII-a trompetă, profesor îndrumător 

Sumanariu Florin, Bordeianu Ioan Alexandru, clasa a IX-a trompetă, profesor 

îndrumător Ruscior Cristi, Nemțoi Ionică Valentin, clasa a X-a trompetă, profesor 

îndrumător Mihai Claudiu Alin, Lupescu Andreea Teodora, clasa a XI-a nai, profesor 

îndrumător Crețu Neculai, Grosu Teodora Ștefana, clasa a XII-a nai, profesor 
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îndrumător Crețu Neculai, Marcian Cătălin Marius, clasa a VIII-a trompetă folclor, 

profesor îndrumător Ruscior Cristi, Păscuțoi Ioan Petru, clasa a XI-a trompetă folclor, 

profesor îndrumător Sumanariu Florin. 

 Mențiuni: Drelciuc Teodora Sophia, clasa a VI-a oboi, profesor îndrumător Bolnavu 

Vasile, Butnariu Tabita, clasa a VII-a oboi, profesor îndrumător Bolnavu Vasile, 

Vlădianu Alexandru, clasa a VII-a clarinet, profesor îndrumător Baicu Ciprian, Cureleț 

Ștefan, clasa a VIII-a clarinet, profesor îndrumător Paicu Daniel, Zetu Betuel, clasa a 

VIII-a clarinet, profesor îndrumător Baicu Ciprian, Patraș Cristian, clasa a IX-a saxofon, 

profesor îndrumător Constantin Bogdan, Apăvăloaie Denis Marian, clasa a IX-a 

trompetă, profesor îndrumător Mihai Claudiu Alin, Htițuc Andy, clasa a XI-a trompetă, 

profesor îndrumător Ruscior Cristi, Păscuțoi Ioan Petru, clasa a XI-a trompetă, profesor 

îndrumător Sumanariu Florin. 

 

 În data de 28 noiembrie 2019,  Ziua Bucovinei s-a sărbătorit în sala Auditorium „Ion 

Carp Fluerici” printr-un recital al elevilor. Catedra de instrumente de suflat și percuție a fost 

reprezentată de elevul Gheorma Narcis din clasa a VII-a oboi, sub îndrumarea doamnei profesor 

Crețu Lăcrămioara. 

         Poveste de Crăciun s-a intitulat concertul desfășurat la Sala Teatrului Municipal „Matei 

Vișniec” pe data de 3 decembrie 2019. Catedra noastră a prezentat două momente, un duet de 

clarinet de la clasa domnului profesor Baicu Ciprian și Brass orchestra „Ciprian Porumbescu”, 

coordonată de domnul profesor Sumanariu Florin. 

       În data de 13 decembrie 2019, a avut loc la Biblioteca Bucovinei Suceava, gala premiilor 

S.S.B., ediția 2019, prilej cu care s-a organizat un microrecital. Domnul profesor Sumanariu 

Florin a fost prezent cu duetul de trompetă format din Chipăruți David și Vameșu Andrei din 

clasa a VIII-a. Concertul elevilor intitulat Daruri de Crăciun, s-a desfășurat pe 18 decembrie 

2019 în sala Auditorium „Ion Carp Fluerici”, cu participarea elevilor: Boloca Tudor, clasa a X-

a saxofon, profesor îndrumător Constantin Bogdan, Băncescu Tudor, clasa a XII-a, percuție, 

profesor îndrumător Rusu Lucian, Cvintet suflători coordonați de profesor Tabarcea Petru, 

Apăvăloaie Denis clasa a IX-a trompetă, profesor îndrumător Mihai Claudiu Alin. 

        Concertul profesorilor, intitulat simbolic, De Crăciun cu drag!, s-a desfășurat în data 

de 17 decembrie 2019. Au participat următorii domni profesori: Elena Istrate, Săveanu 

Mihaiela, Rusu Lucian, Crețu Lăcrămioara, Bolnavu Vasile. 

       Doamna profesor Crețu Lăcrămioara a făcut parte din Comisia Interjudețeană de 

organizare și evaluare a Concursului Interjudețean de muzică Folk „Cetatea Veche”, în data de 
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12 octombrie 2019 și  de asemenea  doamna Crețu Lăcrămioara este secretara comisiei, 

responsabilă cu întocmirea proceselor verbale. Au organizat producții de clasă domnul profesor 

Sumanariu Florin, doamna profesor Mihaiela Săveanu alături de Crețu Lăcrămioara, Vasile 

Bolnavu, Cazacu Vitalie și Marcel Cirimpei. 

        Activitatea semestrului I s-a incheiat cu verificările semestriale care s-au desfășurat pe 

două comisii: lemne și alamă. Comisia lemne formată din: Președinte, Director Adj. Elena 

Istrate, Vicepreședinte, șef catedră, Săveanu Mihaiela, Membri, prof. Cazacu Vitalie, prof. 

Micliuc  Ionuț și profesorul fiecărui elev n parte, comisia alamă, Președinte, dir.adj. Elena 

Istrate, Vicepreședinte, șef catedră Săveanu Mihaiela, Membri, prof. Ruscior Cristi, Tabarcea 

Petru și profesorul fiecărui elev. Din efectivul de 65 de elevi (în afară de clasa a V-a începători), 

toți elevii s-au prezentat și s-au obținut 16 note de 10.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ 

În semestrul I al anului școlar 2019-2020, Consilierul Educativ şi-a propus să desfăşoare, cu 

participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor didactice, o serie cât mai variată de activităţi, 

proiecte şi programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii 

şcolii, şi pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul 

şcolar, Biblioteca, factori economici etc.). 
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OBIECTIVE URMĂRITE: statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune 

a procesului de învăţare permanentă ; necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii; importanţa activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi 

competenţelor; oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru 

crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a 

potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;stimularea implicării 

tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, 

respect area drepturilor omului; utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în 

comunitate; promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare 

ridicării standardelor calităţii procesului educational. 

Proiectele educative realizate în semestrul I al anului şcolar 2019-2020 au vizat implicarea unui 

număr mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi educative, şcolare şi 

extraşcolare, dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu 

educativ în defavoarea străzii. 

 Comisia metodică a diriginților 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil:  Prof. Isache Alina 

 

Nr.

crt. 

Activitatea 

desfășurată 

Tipul 

activității 

Obiective Data  Participanți Rezultate 
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1. 

 

Constituirea 

Comisiei 

metodice a 

diriginţilor, 

stabilirea 

planului de 

activitate din 

anul şcolar 

2019-2020 

 

 

Ședință de 

lucru 

  

Dezbatere, 

informare 

 

Crearea 

premiselor 

pentru buna 

desfășurare a 

activităților 

specifice de 

orientare și 

consiliere 

școlară. 

 

 

 

Septembrie 

      2019  

 

Echipa 

managerială 

Diriginții 

claselor 

 

 

Mobilizarea 

diriginţilor în 

vederea 

organizării şi 

desfăşurării  acti

vităților școlare 

și extrașcolare 
 

 

 

2. 

 

Tineri 

împotriva 

violenței! 

Prezentare 

program 

Salvați 

Copiii 

 

 

Stimularea 

implicării 

tinerilor în 

promovarea 

valorilor şi 

principiilor 

etice: dreptate, 

toleranţă, pace, 

cetăţenie activă, 

respectarea 

drepturilor 

omului. 

 

 

 

 

 

Octombrie 

      2019 

 

Diriginții 

claselor 

 

Creșterea 

nivelului de 

conștientizare 

asupra tinerilor 

împotriva 

violenței 

 

 

3. 

 

Modalități de 

rezolvare a 

conflictelor 

Dezbatere 

Informare 

 

Identificarea 

factorilor care 

declanşează 

comportamentul 

deviant al 

elevilor; 

 

Propunerea de 

soluţii şi 

metode de 

consiliere a 

elevilor 

problemă. 

 

 

Noiembrie 

2019 

 

 

 

Consilier 

Psihopedagogic 

 

 

 

 

Diriginții 

claselor 

 

Creșterea 

nivelului de 

conștientizare 

asupra 

comportamentul

ui deviant al 

tinerilor 

    
 

 

 

 

4. 

Bucurii de 

Crăciun 

-De la suflet 

către suflet- 

 

 

Microrecital 

de colinde 

și cântece 

de iarnă, 

vernisaj 

expozițional 

 

 

Creşterea 

vizibilităţii 

eficienţei 

activităţii 

educative prin 

promovarea 

colaborărilor si 

 

Decembrie 

2019 

 

 

Resp. Comisia 

diriginților 

 

Momente 

artistice 
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parteneriatelor 

la nivelul 

comunității 

locale  

 

 Activitate desfășurată în cadrul CȘE- Consiliul Școlar al Elevilor  

           Responsabil CȘE – Prof.Hisem Gabriela-Parascheva 

            Preşedinte CȘE- elev Bologa Diana clasa a XI-a B 

 

Nr.

crt 

Activitatea desfășurată Data Coordonatori/Benefici

ari 

Rezultate 

1. 

 

 

 

Dezbateri pe tema bullying-ului 

în cadrul instituțiilor de 

învățământ 

02.10.2019 Preşedinte CȘE- 

Bologa Diana- 

Ștefania, cl. a XI-a B 
Membrii CȘE 

 

 

Înțelegerea și 

gestionarea 

situațiilor de 

bullying 

 

2. Impotriva Traficului de 

Persoane 

 

 

11-15.11.2019 Preşedinte CȘE- 

Bologa Diana- 

Ștefania, 

clasa a XI-a B 

 

Șef Departament 

Avocatul elevului-

Lazăr Sabina-

Cristiana, 

clasa a XI-a C 

 

Creșterea nivelului 

de conștientizare 

asupra traficului 

de persoane 

Comportamente 

pozitive însușite 

de elevi 

 

 Activitatea Consiliului Reprezentantiv al Părinților/ Asociația 

Părinților 

         

Nr. 

crt.  

Activitatea desfășurată Data Participanți Rezultate 

1. Proiectul educațional 

"Gala de Crăciun Cantus 

Mundi" București 

7. 12. 

2019 

45 elevi și 4 

profesori ai 

Colegiului de 

Artă "C. 

Porumbescu" 

Recital la Ateneul Român,  în cadrul 

"Galei de Crăciun Cantus Mundi" 

București și împreună cu Corul 

Național de Cameră "Madrigal - Marin 

Constantin" 

 Activități SNAC 
Responsabil: Prof. Buraciuc Iulia 

        

Nr. 

crt.  

Activitatea desfășurată Data Participanți Rezultate 
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1. 

"Săptămâna fructelor și 

legumelor donate", în cadrul 

proiectului SNAC "Voluntari 

în sprijinul comunității" 

27. 

11. 

2019 

4 profesori și 20 

elevi de la Colegiul 

de Artă "C. 

Porumbescu" 

 

Fructe și dulciuri oferite elevilor 

beneficiari de la Centrul Școlar 

de Educație Incluzivă Suceava 

 

 

2. 

"Săptămâna fructelor și 

legumelor donate", în cadrul 

proiectului SNAC 

"Voluntariatul - șansa noastră 

la un viitor mai bun" 

27. 

11. 

2019 

2 profesori, 1 

bibliotecar și 33 

elevi de la Colegiul 

de Artă "C. 

Porumbescu" 

Fructe și legume donate celor 17 

beneficiari ai C. R. N. M. 

Blijdorp - Serv. social pentru 

copii cu dizabilități 

 

 

3.  

"Dăruiește un zâmbet de Moș 

Crăciun" , în cadrul 

proiectului SNAC "Voluntari 

în sprijinul comunității" 
 

12. 

12. 

2019 

2 profesori și 2 

elevi de la Colegiul 

de Artă "C. 

Porumbescu" 

 

Momente artistice și cadouri 

oferite elevilor beneficiari de la 

Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă Suceava 

  

 

4. 
"Să fim buni de Crăciun", în 

cadrul proiectului SNAC 

"Voluntari în sprijinul 

comunității" 

18. 

12. 

2019 

5 profesori și 54 

elevi de la Colegiul 

de Artă "C. 

Porumbescu 

Momente artistice, cadouri, 

articole de îmbrăcăminte, 

produse de igienă etc., oferite 

celor 17 beneficiari ai C. R. N. 

M. Blijdorp - Serv. social pentru 

copii cu dizabilități 

 

 Rezultate obținute la activități extrașcolare (etapele naționale/ 

interjudețene/ regionale) conform CAEN/2019 - Prof.Înv. Primar/ Prof. 

Gimnaziu/Prof.Liceu 
  

  

 

Nr. 

crt. 

Denumirea concursului 

Nr. Poziție în CAEN/CAEJ 

Prof. Coordonator/ clasa PREMII OBȚINUTE 

I II III M. P.

S. 

1. 

Concursul internațional de interpretare 

muzicală 

Emanuel Elenescu-28-30 noiembrie 2019  
 

prof. Cristi Ruscior-clasa 

de trompetă 

prof. Ciprian 

Constandache - vioară 

 

7 4 2 1  

2. 

Concursul Judeţean de InterpretareVocală 

“Vreau să cânt” - ediţia a VII-a - CAEJ, 

Domeniul C5, poziţia 4 

 

prof. înv. primar Melinte 

Cristina - eleva Arotăriţei 

Aura 

 

 1 1   



44 
 

3. 

Concursul Național de Educație Ecologică și 

protecția mediului ”O lume mai curată, o lume 

mai bună”, CAEN, poz.91, Fălticeni, 

13.10.2019 
 

prof. Țolca Doinița 

Felicia, elev Galațanu 

Matei,  

 

1     

4. 
Concursul internațional “Peace Poster 

Contest” - faza județeană, decembrie 2019 

prof. Raluca Schipor-

Baban, elevi Constandache 

Emilia, Mărăndel Maia 

 

2     

 

PROIECTE DESFĂȘURATE LA NIVEL DE CLASĂ/ ȘCOALĂ/ ÎN PARTENERIAT  

Prof. Înv. Primar/ Prof. Gimnaziu/Prof.Liceu 

Proiecte în parteneriat cu școli, grădinițe din județ/țară 
Nr. 

crt. 
Titlul 

activității/ 

proiectului 
 

Scurtă descriere 
 

Coordonator/ 

Beneficiari  
 

Parteneri/ 

Participanț

i 

 
 

Locul de 

desfășurare 
 

Data/ 

perioada 
 

 

 

 

 

1. 

 

Acord de 

Colaborare 

Școala 

Gimnazială 

Berchișești 

Colaborarea pe 

parcursul anilor 

școlari,2019-2024, 

în vederea 

organizării de 

activități și 

evenimente cultural-

educative (activități 

nonformale,festivalu

ri,concursuri). 
 

Director Prof. 

Alexandra-

Veronica 

Bejinaru 

Prof. 

consilier 

educativ 

Gabriela 

Hisem 
 

Școala 

Gimnazial

ă 

Berchișeșt

i 

 

Colegiul 

de Artă 

,,Ciprian 

Porumbes

cu” 
 

Școala 

Gimnazială 

Berchișești 

 

Colegiul de 

Artă,,Cipria

n 

Porumbescu

” 
 

 

 

 

16.10. 

2019 
 

 

 

 

 

2. 

 

Proiect de 

parteneriat 

educațional 

Restaurant 

McDonald’s 

Suceava DT 
 

Informarea elevilor 

asupra noțiunii de 

alimentație 

echilibrată.Organizar

ea tururilor de 

restaurant,sub 

indrumarea 

personalului avizat, 

precum si a unor 

evenimente festive 

in cadrul 

restaurantului 

Director Prof. 

Alexandra-

Veronica 

Bejinaru 

 

Prof. 

consilier 

educativ 

Gabriela 

Hisem 

Director 

Lucian 

Pintilie 
 

S.C 

Premier 

Restaurant

s Romania 

S.R.L 
 

Restaurant 

McDonald’s 

Suceava DT 

 
 

 

 

 

 

   23.10. 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

Acord de 

parteneriat 

Parohia 

Evidențierea 

importanței pentru 

lumea creștină a 

Sărbătorii Nașterii 

Director Prof. 

Alexandra- 

Veronica 

Bejinaru 

Parohia 

,,Sf.Ierarh 

Nicolae”- 

Pădureni 
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3. ,,Sf.Ierarh 

Nicolae”- 

Pădureni 
 

Domnului prin 

susținerea unui 

microrecital de 

colinde și cântece de 

iarnă,precum și prin 

organizarea unui 

vernisaj expozițional 

cu tema  

,, Nașterea 

Domnului Iisus 

Hristos” 
 

 

Prof. 

Grădinariu 

Isache Alina 

 

Pr.Rusu 

Ciprian 
 

 

Comunitat

ea 

parohială 

Pădureni 

 

 

 

 

 

Parohia 

,,Sf.Ierarh 

Nicolae”- 

Pădureni 
 

 

19.11.

2019 

 

 

 

 

4. 

 

Proiect de 

parteneriat 

cu  

Așezământul 

de Copii 

,,Sf.Ierarh 

Leontie” 

Rădăuţi 

Sustinerea unor 

evenimente cultural-

educative, 

respectiv a unor 

schimburi de 

experiență cu 

caracter didactic. 
 

Director Prof. 

Alexandra-

Veronica 

Bejinaru 

coordonator  

proiect 

Prof. 

Adriana- 

Teodora 

Iftimiu si 

reprezentanţii 

instituţiei 

partenere 

Director 

Pr.Iustin 

Tănase Daniel 

Psiholog 

Maica 

Ecaterina; 

copii de la 

aşezământ. 
 

Director 

adjunct 

Prof.Elena 

Istrate, 

prof. 

Săveanu 

Mihaiela, 

prof. 

Sumanariu 

Florin, 

prof. 

Micliuc 

Ionuţ, 

educator 

specializat 

Mirela 

Dari 

Așezământu

l de Copii 

,,Sf.Ierarh 

Leontie” 
 

 

 

 

31.10.

2019 

 

  

 

5. 
 

Acord de 

parteneriat 

între 

Colegiul de 

Artă,,Cipria

n 

Porumbescu

”, 

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului și 

Activitatea are ca 

scop sensibilizarea 

elevilor la nevoile 

speciale ale copiilor 

cu dizabilități prin 

stabilirea unor relații 

de socializare,care să 

formeze trăsături 

pozitive de caracter 

la școlarii 

mici:bunătatea,dărni

cia, 

altruismul. 

 
 

Director Prof. 

Alexandra-

Veronica 

Bejinaru 

Prof.înv. 

primar  

Cristina- 

Maria Melinte 

Director 

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială 

Georgeta- 

Nadia  

Crețuleac 

Direcția 

Generală 

de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

și 

Complexu

l de 

Recuperar

e Neuro-

Psiho- 

Motorie  

,, 

Blijdorp-O 

Complexul 

de 

Recuperare 

Neuro-

Psiho- 

Motorie  

,, Blijdorp-

O Nouă 

Viață” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.

2019 
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Complexul 

de 

Recuperare 

Neuro-Psiho- 

Motorie ,, 

Blijdorp-O 

Nouă Viață” 
 

Director 

Centru 

Blijdorp Ionel 

Ivan 

directorii 

instituțiilor 

partenere 

 

Nouă 

Viață 
 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Parteneriat 

educațional 

Colegiul de 

Artă Ciprian 

Porumbescu 

Suceava, 

Colegiul 

Național 

Mihai 

Eminescu 

Suceava, 

Casa 

Prieteniei 

Biroul 

Francez 

Suceava  

Schimb de bune 

practici 

evenimente de 

promovare a 

activităților susținute 

de  membrii 

instituțiilor partenere 

 
 

Coordonatorii 

proiectului 

Prof.dr. 

Munteanu 

Petronela 

Prof. 

Dăscăliuc 

Anca 
 

elevii din 

clasa a V-

a A 

a VIII-a 

A, 

 

Coordonaț

i de prof. 

Munteanu 

Petronela, 

Carmen 

Hrab și 

Dăscăliuc 

Anca 

 
 

Casa 

Prieteniei 

Biroul 

Francez 

Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.

2019 

 

 

 

 

 

7. 

 

Acord de 

parteneriat 

cu Asociaţia 

Klavier Art 

Bucureşti 
 

Sustinerea unor 

evenimente cultural-

artististice. 

Turneu Naţional 

“ Lumea copilăliei in 

muzica clasică...la 

patru mâîni” 
 

Director 

Prof.Alexandr

a-Veronica 

Bejinaru, 

director adj. 

Istrate Elena, 

prof. 

coordonator 

Adriana- 

Teodora 

Iftimiu si 

reprezentanţi 

ai asociatiei 

Klavier Art: 

pianist  Eugen 

Dumitrescu şi 

prof. Corina 

Răducanu 
 

reprezenta

nți ai 

instituțiilo

r partenere 

 

 

Colegiul 

de Artă 

,,Ciprian 

Porumbes

c”elevi, 

părinţi, 

invitaţi 

Sala 

Auditorium 

a Colegiului 

de Artă 

,,Ciprian 

Porumbescu 

 

 

 

 

 

An 

școlar  

2019-

2020 

 

 

 

 

8. 

 

Proiect 

educaţional 

“ Magia 

muzicii” 

Sustinerea unor 

evenimente cultural-

artististice, recitaluri 

de pian; 
 

prof. 

coordonator 

Adriana- 

prof. 

Micliuc 

Ionuţ 

,elevi, 

Colegiul de 

Artă 

,,Ciprian 

Porumbesc” 

Suceava 

 

 

An 

scolar 

2019-

2020 
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Teodora 

Iftimiu; elevi; 

părinţi; 

părinţi, 

invitaţi; 

 

9. Concursul 

Național 

“Gheorghe 

Naum” 
 

Parteneriat 

expozițional cu 

Liceul de Artă, 

Hariclea Darclee, 

Brăila 
 

Prof. dr. 

Cătălin 

Alexandru 

Chifan, 

 

Oana 

Chinchișan, 

 

Roxana  

Bliorțu 
 

Bădăluță 

James (a -

X-a B) 

 

Sărbușcă 

Valentina 

(a -X-a B) 

 

Precub 

Estera 

Maria (a -

X-a B) 

 

Cozmiuc 

Denisa 

Andreea 

(a -X-a B) 

 

Mândrilă 

Paula (a -

X-a B) 

 

Mahu 

Ioana (a -

X-a B) 

 

Tcaciuc 

Delia 

Narcisa (a 

-X-a B) 

 

Coca Ioan 

Dănuț a (a 

-IX-a B) 

 

Crișu 

Iulian (a -

IX-a B) 

 

Georgescu 

Cristian (a 

-IX-a B) 

 

Irimia 

Andrei (a -

IX-a B) 

 

Liceul de 

artă”Haricle

a Darclee” 

Brăila 
 

 

 

 

14-

17.11.

2019 
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Maloș 

Andreea 

(a -IX-a 

B) 

 

Neghina 

Florentina 

(a -IX-a 

B) 

 

Strugaru 

Ioana (a -

IX-a B) 

 

Iacob 

Ariana (a -

IX-a B) 

 

Palaghia 

Cătălina (a 

-X-a B) 
 

 

 

 

10. 

Expoziție de 

pictură și 

Grafică 

“Culorile 

Iernii” 
 

Încurajarea tinerelor 

talente prin 

remarcarea acestora 

în expoziții de artă 

publice 
 

prof.dr. 

Cătălin 

Alexandru 

Chifan 
 

Creangă 

Maria (a-

XII-a E) 

 

Bilaucă 

Cristina 

(a-XII-a 

E) 

 

Daniela 

Rebenciuc 

(a-XII-a 

E) 

 

Creangă 

Domnica 

(a-XII-a 

E) 

 

Onofrei 

Anastasia 

(a-VIII- a 

B) 

 

Mahu 

Ioana (a-

X-a B) 

 

 

Iulius Mall 

Suceava 
 

 

 

29.11-

13.12.

2019 
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Aioanei 

Lenuța (a-

XII-a E) 

 

Papuc 

Alexandra 

(a-VIII-a 

B) 

Silvana 

Vulpescu 

(a-XII-a 

B) 

 

 

 

11. 

Expoziție 

personală, 

“Emoții 

picturale” 
 

 

Încurajarea tinerelor 

talente prin 

remarcarea acestora 

în expoziții de artă 

publice 
 

 

prof.dr. 

Cătălin 

Alexandru 

Chifan 
 

 

Palatul 

Copiilor 

Suceava 
 

 

Iulius Mall 

Suceava 
 

 

16-

30.12.

2019 
 

 

12. “Iniţiere în 

arta 

baletului” 
 

Proiectul urmăreşte 

învăţarea termenilor 

specifici baletului, 

însuşirea exerciţiilor 

de bază în executarea 

mişcărilor de balet, 

adoptarea unei ţinute 

vestimentare şi 

corporale corecte 
 

prof.înv. 

primar 

Melinte 

Cristina 

prof. 

Duminică 

Mirela 

Beneficiari: 

fetele din cl. 

a III-a A 
 

Ansamblul 

Artistic,,C

iprian 

Porumbes

cu”, 

Atelierul 

TEATRU 

si Colegiul 

de 

Arta,,C.Po

rumbescu 

 

 

Sala de 

balet a 

Palatului 

Copiilor 

Suceava 
 

 

An 

școlar 

2019-

2020 

 

13. Protocol de 

colaborare 

cu Centrul 

Cultural 

,,Bucovina” 
 

Diversificarea 

activitatii 

extracurriculare prin 

prezentarea de 

spectacole ale 

compartimentului 

Teatru. 
 

Manager, 

Vasile Sorin 

Filip 

Dir.Prof. 

Bejinaru 

Alexandra-

Veronica 

-elevii 

claselor 

primare 

Ansamblul 

Artistic 

,,Ciprian 

Porumbes

cu”, 

Atelierul 

TEATRU 

si Colegiul 

de 

Arta,,C.Po

rumbescu” 

Sala 

Auditorium, 

Colegiul de 

Arta,,C.Por

umbescu” 

 

 

An 

școlar 

2019-

2020 

 

 Prevenirea traficului de persoane  

Nr. 

crt. 

Titlul activității/ 

proiectului 

Scurtă 

descriere 

Coordonator/Beneficiari  Parteneri Locul de 

desfășurare 

Data/ 

perioada 
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1. Impotriva 

Traficului de 

Persoane 

 Antrenarea 

elevilor în 

acțiuni 

concrete care 

să contribuie 

la formarea 

unui 

comportament 

etic și a unor 

deprinderi de 

angajare în 

lupta 

împotriva 

traficului de 

persoane. 

Preşedinte CȘE- 

Bologa Diana, clasa a 

XI-a B 
 

Șef Departament 

Avocatul elevului-

Lazăr Sabina-

Cristiana, 

clasa a XI-a C 
 

28 elevi din clasa 

 a IX-a A 

   

 

 

 

 

Laborator 

Fonetic 

 

 

 

 

 

11-

15.11.2019 

 

 

 Prevenirea consumului de alcool, droguri, tutun, produse etnobotanice  

Nr. 

crt. 

Titlul activității/ 

proiectului 

Scurtă descriere Coordona 

tori/Beneficiari  

Parteneri Locul de 

desfășurare 

Data/ perioada 

1. O viață frumoasă 

fără 

droguri!-  Activitate 

în cadrul proiectului 

,,Alegeri 

Sănătoase”, a 

organizației Salvați 

Copiii 

Elevii clasei a 

XI-a D au 

participat la 

activitatea O 

viață frumoasă 

fără droguri! 

privind 

prevenirea și 

reducerea 

consumului de 

substanțe 

psihoactive  

printre elevii de 

liceu. 

 Activitatea a 

vizat: 

identificarea și 

conștientizarea 

riscurilor pe care 

le presupune 

consumul de 

substanțe 

psihoactive, 

identificarea 

cauzelor, 

efectelor, 

posibilelor soluții 

Prof.Dana-

Elena Trocin 

 

 Clasa 

a XI-a D 

Organizația 

Salvați 

Copiii 

Sala de 

clasă 

 

 

14.11.2019 
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privind 

rezolvarea 

problemelor de 

acest tip, 

identificarea unor 

tipuri de 

intervenții în 

asemenea cazuri 

etc. Elevii au 

participat la 

dezbaterea 

privind această 

temă, care este de 

interes. Totodată 

elevii au 

conștientizat că 

un asemenea 

comportament 

nociv are efecte 

atât asupra 

sănătății fiecărei 

persoane, cât și 

asupra familiilor 

și a societății. 

 

 Respectarea drepturilor copilului  
Nr.crt. Titlul activității/ 

proiectului 

Scurtă descriere Coordonator/Ben

eficiari  

Parteneri Locul de 

desfășura

re 

Data/ 

perioada 

 

1. 
 

Să ne 

cunoaștem 

drepturile, dar 

și îndatoririle!  
 

Elevii clasei a II-a 

A au participat la 

”Cea mai mare 

lecției din lume"-o 

oră despre 

drepturile 

copilului, la 

inițiativa UNICEF, 

desfășurată cu 

ocazia Zilei 

Internaționale a 

Drepturilor 

Copilului-20 

noiembrie. 

In cadrul lecției, 

elevii au vizionat 

materiale puse la 

dispoziție de 

UNICEF despre 

drepturile copiilor, 

Coordonator - 

Prof. Chiriliuc 

Oana 

Beneficiari-elevii 

clasei a II-A 
 

UNICEF 
 

Sala de 

clasă 
 

 

 

 

 

 

 

20.11.2019 
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și-au imaginat și 

discutat despre o 

lume în care toate 

drepturile copiilor 

sunt respectate, au 

identificat acțiuni 

concrete pe care le 

pot face, pentru ca 

drepturile copiilor 

să fie realitate. De 

asemenea, elevii 

au discutat și 

despre 

responsabilitățile 

pe care le au.  
 

 

 

2. 

 

ZIUA  

INTERNAȚIO

NALĂ A 

DREPTURILO

R COPILULUI 
 

Elevii clasei I B au 

participat la,, Cea 

mai mare lecției 

din lume"-

20.11.2019 o oră 

despre drepturile 

copilului, la 

inițiativa UNICEF. 

În cadrul lecției 

elevii au discutat 

despre drepturile și 

responsabilitățile 

pe care le au și au 

vizionat materiale 

oferite de UNICEF 

despre drepturile 

copiilor. 
 

Coordonator 

Prof.înv.primar 

Corocăescu 

Ancuța 

 

Beneficiari Elevii 

clasei I B 
 

UNICEF 
 

Sala de 

clasă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2019 
 

 

 

 

3. 

 

 

Lansarea 

Festivalului 

Judeţean de 

muzică şi dans 

”COPIL CA  

TINE  SUNT  

ŞI  EU” (propus 

în CAEJ) 
 

Proiectul 

urmăreşte 

promovarea 

drepturilor 

copilului prin artă 

(muzică şi dans) şi 

se adresează 

elevilor din ciclul 

primar 

Coordonator prof. 

înv. primar 

Melinte Cristina 

Beneficiari  - 

elevii claselor 

primare din 

judeţul Suceava 

Casa de 

Cultură a 

Studenţil

or 

Suceava - 

prof. 

Ianoş 

Valentin 

Colegiul 

de Artă 

“C. 

Porumbe

scu” 

Auditoriu

m 

 

 

Octombrie 

2019 –

Aprilie 2020 

 

 

 

 Voluntariat  



53 
 

Nr.crt Titlul 

activității/ 

proiectului 

Scurtă descriere Coordonatori/

Beneficiari  

Parteneri Locul  Data 

1. „Dăruind vei 

dobândi!” 
 

Itinerariul 

excursiei: 

Suceava –Groși- 

Agapia- Agapia 

Veche - Petru 

Vodă - Suceava 

Sensibilizarea 

elevilor prin 

implicarea lor în 

acţiuni caritabile 

venite în sprijinul 

copiilor și 

bătrânilor care se 

află în dificultate. 

 
 

Ventoniuc 

Nicoleta,  

Runcan 
Lăcrămioara 
Munteanu 

Anamaria, 

Gavriliuc 

Mirabela, 

Raicu Adina. 
 

Mănăstirea Groși – 

Centrul social pentru 

bătrâni, Mănăstirea 

Agapia Veche  

Petru Vodă – Centrul 

social pentru copii și 

bătrâni, Mănăstirea 

Paltin, Mănăstirea 

Sfinții Apostoli Petru 

și 

Pavel, județul Neamț 

Asociația de Părinți 

și  Absolvenți ai 

Colegiului de 

Artă,,Ciprian 

Porumbescu” 
 

Mănăstirea 

Groși 

Mănăstirea 

Agapia 

Veche  

Petru Vodă 

– Centrul  

Mănăstirea 

Paltin 

 Mânăstirea 

Sfinții 

Apostoli 

Petru și 

Pavel 

 

 

 

12.12.

2019 

2. “Poveste 

de    

 Crăciun” 

 Concert 

de     

 caritate 
 

Proiectul 

educațional 

constă în 

colaborarea 

cadrelor didactice 

și a elevilor de 

toate specialitățile 

pentru crearea 

unui spectacol 

caritabil în 

perioada 

sărbătorilor de 

Crăciun. 

 
 

Director 

Prof.Alexandra 

Veronica 

Bejinaru, 

Director 

adjunct 

Prof.Elena 

Istrate, 

Prof.consilier 

educativ 

Gabriela 

Hisem, 

Prof.Doinița 

Țolca, 

Prof.Sabina 

Roman, 

Prof.Dana 

Trocin, 

Prof.Iulia 

Buraciuc, 

Prof.Valentin 

Ianoș,Prof. 

Raluca 

Schipor, 

Prof.Oana 

Miron, 

Prof.Roxana 

Bliorțu, 

Prof. 

înv.primar 

Asociația de Părinți 

și  Absolvenți ai 

Colegiului de 

Artă,,Ciprian 

Porumbescu” 
 

Teatrul 

“Matei 

Vişniec” 
 

 

 

 

 

03.12.

2019 
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Cristina 

Melinte, 

Prof.înv.primar 

Gabriela 

Cucoș, 

Prof.înv.primar 

Oana Chiriliuc, 

Prof.înv.primar 

Angela 

Moscal, 

Prof.Anca 

Călin, 

Prof.Laura 

Hreniuc, 

Prof.Viorica 

Corjan, 

Prof.Ilie 

Aurelian 

Zugrav, 

Prof.Mirabela 

Gavriliuc, 

Prof.Anamaria 

Munteanu, 

Prof.Svetlana 

Gheorghe, 

Prof.Adriana 

Iftimiu, 

Prof.Doina 

Chișcă, 

Prof.Daniel 

Dragomirescu, 

Prof.Ciprian 

Gagiu, 

Prof.Lucian 

Rusu, 

Prof.Ciprian 

Baicu, 

Prof.Ionuț 

Ciubotaru, 

Prof.Anca 

Griga, 

Prof.Ciprian 

Costandache, 

Prof.Florin 

Sumanariu, 

Laborant Elena 

Hatnean, 

Admin. 

Gabriela Druță, 



55 
 

Ing.de sistem 

Mugurel 

Bordeianu 
 

 

3. 
Proiect de 

parteneria”

Dragostea nu 

e ceea ce 

spunem. Ea 

este ceea ce 

facem.” cu 

Așezământul 

de Copii 

,,Sf.Ierarh 

Leontie” 

Rădăuţi 

 Implicarea  în 

activitate de 

voluntariat , ore 

de pian cu copii 

din Așezământ; 

coordonator 

prof. Adriana- 

Teodora 

Iftimiu;  

elevii 
Asezământului; 

Pr.Iustin Tănase 

Daniel 

Psiholog Maica 

Ecaterina 
 

Biblioteca 

Aşezământ

ului  ,,Sf.Ie

rarh 

Leontie” 

Rădăuţi 

 

 

 

 

An 

școlar 

2019-

2020 

 

 

          Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii 

Prof. Înv. Primar/ Prof. Gimnaziu/Prof.Liceu 

  

 Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare 
Nr.crt. Titlul 

activității/ 

proiectului 

Scurtă descriere Coordonator/ 

Beneficiari  

Parteneri Locul de 

desfășur

are 

Data/ perioada 

 

 

 

1. 

 

Noaptea 

Cercetători

lor 

Europeni 
 

Acțiune de 

informare și 

dezvoltare a 

spiritului creativ. 

Elevii au aflat ce 

înseamnă să fii 

cercetător și ce 

presupune munca 

de cercetare. 
 

Prof. 

Runcan Lăcrămi

oara/elevii clasei 

a IX-a E 

Prof.Nicoleta 

Ventoniuc 

Prof.Dana 

Trocin 

Prof.Gabriela 

Hisem 
 

USV 
 

Esplan

ada 

USV 
 

 

 

 

23.09.2019 
 

2. Let’s Do It! 
 

Activitate de 

responsabilizare 

față de mediul 

înconjurător, 

contribuind în acest 

fel la educarea 

elevilor și la 

mobilizarea 

acestora în vederea 

derulării 

activităților de 

voluntariat. 
 

Prof.consilier 

școlar Nicoleta 

Popescu 

Prof.consilier 

educativ 

Gabriela Hisem 
 

Asociația 

Biosilva 
 

Parcul 

Șipote 

 
 

21.09.2019 
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3. 
 

Decizia e a 

Mea! 

Informarea și 

consilierea privind 

cariera elevilor 

claselor a VIII-a. 
 

Prof.consilier 

școlar Nicoleta 

Popescu 

Prof.consilier 

educativ 

Gabriela Hisem 

 

 
 

Cabinet de 

asistență 

psihopedag

ogică 

Colegiul de 

Artă C. 
Porumbescu 

 

Sala de 

clasă 
 

 

 

 

Noiembrie 2019 
 

 

4. 
 

,,Împreună 

ne e mai 

bine!” 
 

Activitățile propuse 

se înscriu în sfera 

educației rațional-

emotive și 

comportamentale și 

își propun să ajute 

elevii în încercarea 

de a dezvolta 

inteligența lor 

emoțională, în 

sensul creșterii 

capacității 

gestionare a 

stresului și 

emoțiilor negative-

modalități de 

îmbunătățire a 

sentimentului 

valorii de sine și a 

relațiilor 

interpersonale. 
 

Prof.consilier 

școlar Nicoleta 

Popescu 

 

Prof.înv. 

primar Angela 

Moscal 

 

Clasa a II-a B 

 

 
 

Cabinet de 

asistență 

psihopedago

gică Colegiul 

de Artă 

Ciprian 

Porumbescu 

Sala de 

clasă 
 

 

 

 

Noiembrie-

Decembrie 2019 
 

 

5. 
 

”Arborii 

leagă 

prietenii” 
 

 

Activitate din 

cadrului proiectului 

derulat în perioada 

2018-2020, ce a 

constat în plantarea 

unor puieți de 

conifere în parcul 

școlii (corp B) de 

elevi ai Colegiului 

Silvic 

”Bucovina”Câmpul

ung Moldovenesc 
 

 

prof. Țolca 

Doinița, prof. 

Eross Daniela, 40 

elevi ai claselor a 

XII a 

 

Colegiul 

Silvic 

”Bucovina” 

Câmpulung 

Moldovenes

c 
 

 

parcul 

școlii - 

corp B 
 

 

 

Octombrie 2019 
 

 

6. 
 

Proiect ed.: 

Cartea, 

comoară 

a.) Activitatea   

Cartea și biblioteca 

a vizat formarea 

unei  atitudini 

responsabile față de 

Prof. Trocin 

Dana-Elena 

Bibliotecar 

Papuc Alina  

Universitate

a ,,Ștefan 

cel Mare” 

din Suceava 

Corpuri

le A și 

E de la 

USV 

(sălile 
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pentru 

suflet 

Activitatea 

nr.1: 

Cartea și 

biblioteca 

Activitatea 

nr.2: 

Cartea, 

prietena 

mea 
 

carte, față de 

cunoașterea și 

aprecierea 

patrimoniului 

cultural cu rol în 

fundamentarea 

identității naționale, 

precum și 

promovarea 

valorilor prin carte. 

 

b.) Activitatea 

Cartea, prietena 

mea a vizat 

stimularea gustului 

pentru lectură și 

apropierea copiilor 

de carte, 

dezvoltarea 

competențelor de 

comunicare, de 

intrerrelaționare, de 

cooperare, de 

schimb de 

experiență etc. 
 

Bibliotecari de 

la USV / elevii 

clasei a XI-a D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Trocin 

Dana-Elena 

Prof. Buraciuc 

Iulia  

Bibliotecari de 

la USV /elevii 

clasei a VI-a A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitate

a ,,Ștefan 

cel Mare” 

din Suceava 
 

de 

bibliote

că) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpuri

le A și 

E de la 

USV 

(sălile 

de 

bibliote

că) 
 

21.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2019 
 

 

7. 
 

Noaptea 

Cercetătoril

or 

Europeni 
 

Activitatea a vizat 

formarea unei 

atitudini 

responsabile față de 

știință 

Elevii au aflat în 

cadrul atelierului de 

chimie distractivă 

ce înseamnă să fii 

cercetător și ce 

presupune munca 

de cercetare. 
 

Prof. Dumitru 

Vioica 

elevi: 

1.Constandache 

Emilia clasa a 

VII-a B 

2. Papuc 

Alexandra, clasa 

a VIII-a B 

3. Stoenescu 

Anubis, clasa a 

VIII-a B 

4. Chibici 

Cristina, clasa a 

VIII-a B 

5. Bologa 

Diana,  

clasa a XI-a B 

6. Lupu Oana, 

clasa a XI-a B 
 

Universitatea 

,,Ștefan cel 

Mare” 

Suceava, ISJ 

Suceava, 

Societatea 

Științifică 

Cygnus-

centru 

UNESCO 

Esplan

ada  

USV   

Suceav

a 
 

 

 

 

27.09. 2019 
 

 

 Educaţia pentru democraţie şi drepturile omului 
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Nr. 

crt. 

Titlul activității/ 

proiectului 

Scurtă descriere Coordonator/ 

Beneficiari  

Parteneri Locul de 

desfășurare 

Data/ 

perioada 
 

1. 
 

Campania 19 zile de 

prevenire a 

abuzurilor și 

violenței asupra 

copiilor și tinerilor 

Dezbatere  
 

 1. Vocabular 

(agresiune, 

bulling, 

autocontrol, 

umilință),  

2. Tipuri de 

violență 

3. Consecințe 

ale violenței 4. 

Reguli de 

prevenire a 

violenței 

5.Sloganuri 

antiviolență 

6.Desene 

sugestive 

7. Părerea ta… 

Cl.a IX-a A 

Prof.Hisem 

Gabriela 
 

Părinții 

elevilor 

Laborator 

fonetic 

 

14.11.2019 
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2. 
 

Bulling-ul în mediul 

școlar 

Elevii clasei a 

XII-a B au 

vizionat filmul 

realizat de 

Poliția română în 

care sunt 

prezentate 

diferite forme de 

violență verbală 

și fizică care se 

pot întâlni în 

mediul școlar. 

Elevii au aflat 

informații despre 

sancțiunile pe 

care le poate 

primi orice elev 

care are 

manifestări 

violente față de 

colegi și de 

profesori, 

precum și 

modalitățile în 

care se pot 

preveni astfel de 

manifestări. 

Au fost realizate 

și mesaje anti- 

bulling. 
 

Cl. a XII-a B 

Prof.Țolca 

Doinița 
 

Organizația 

Salvați 

Copiii-

Filiala 

Suceava 
 

Sala de 

clasă 
 

18.11.201

9 
 

3. Ziua Mondială a 

Toleranţei 
 

Masă rotundă 

unde s-au 

prezentat referate 

și s-au împărtășit 

păreri referitoare 

la toleranța pe 

care trebuie să o 

manifeste 

adolescenții ca 

viitori adulți. 

Ziua 

internaţională a 

toleranţei este 

marcată în 

fiecare an la 16 

noiembrie, 

pentru a îndemna 

omenirea la 

înţelegere şi 

Clasa a IX-a 

E 

Prof. Runcan 

Lăcrămioara 
 

Părinții 

elevilor 
Sala de 

clasă 
 

15.11.19 
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respect reciproc, 

dialog şi 

cooperare între 

culturi, civilizaţii 

şi popoare, 

pentru a 

descuraja 

atitudinile 

extremiste 

dominate de 

violenţă şi ură 
 

 

 Educaţie pentru timp liber 
Nr. 

crt. 

Titlul activității/ 

proiectului 

Scurtă 

descriere 

Coordonator/ 

Beneficiari   

Parteneri Locul de 

desfășurare 

  Data/ 

perioada 
1. Excursie de 

documentare 

“Voronețul Albastru” 

Educarea 

tinerilor prin 

vizite la muzee 

și îmbogățirea 

vocabularului 

vizual al 

acestora în 

Județul 

Suceava (Casa 

memorială a 

compozitorului 

“Ciprian 

Porumbescu”, 

Mănăstirea 

Humorului, 

Muzeul 

Obiectelor 

Populare Gura 

Humorului, 

Muzeul Ouălor 

încondeiate 

Vama, 

Mănăstirea 

Voroneț, 

Mănăstirea 

Dragomirna). 

Prof. dr. 

Cătălin 

Alexandru 

Chifan 

 

Prof. 

Chinchișan 

Oana 

 

Prof. Bliorțu 

Roxana 
 

Colegiul de 

Artă “C. 

Porumbescu” 

Suceava 
 

Gura 

Humorului 
 

9-10.11. 

2019 

 

2. 
 

”Zăpezile de altădată” 
 

Elevii clasei I 

B au 

participat la 

vernisajul 

expoziției 

”Zăpezile de 

altădată”, 

expoziție 

organizată de 

Muzeul 

Coordonatori 

prof înv. 

prim. 

Corocăescu 

Ancuța  

 

prof. 

Munteanu 

Ana Maria 

Colegiul de 

Artă “C. 

Porumbescu” 

Suceava 

Muzeul de 

Istorie 

Suceava 
 

5.12.2019 
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Bucovinei și 

Asociația 

Muzeul 

Jucăriilor din 

București, 

unde au avut 

ocazia să 

vadă sute de 

obiecte din 

perioada 

1900-1980  

( Moș 

Crăciun, Moș 

Gerilă, 

decorațiuni 

pentru bradul 

de Crăciun, 

sănii, patine, 

cutii de 

dulciuri și 

multe alte 

obiecte din 

vremea 

iernilor de 

altădată). 
 

 

 

 

 Educaţie pentru sănătate 

Nr. 

crt. 

Titlul activității/ 

proiectului 

Scurtă 

descriere 

Coordonator/ 

Beneficiari  

Parteneri Locul de 

desfășurare 

Data/ 

perioada 
 

 

 

 

1. 

 

 

 

,,Starea de sănătate, 

stare de bine” 
 

Activitatea 

vizează 

formarea, 

exersarea și 

dezvoltarea 

unor 

comportame

nte 

alimentare 

corecte și 

sănătoase în 

familie și în 

colectivitate. 

Prof. Dumitru 

Viorica 

Prof.Isache 

Alina 

Prof.Gabriela 

Hisem 

Prof.Țolca 

Doinița 

Clase implicate 

în proiect: 

 a -VIII-a A,  

a- VIII-a B 
 

Cabinet 

medical 

Colegiul 

de Artă 

,,Ciprian 

Porumbes

cu 

Suceava 

 
 

Laborator 

chimie 
 

 

 

 

26.11- 3.12. 

2019 

 
 

 

2. 
 

Sănătate, artă și stil în 

alimentația cotidiană 

Proiectul 

educațional 

are menirea 

Director 

Prof.Alexandra 

Cabinet 

medical 

Colegiul 

Cabinet 

medical 

Septembrie 

2019-Iunie 

2020 
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de a scoate în 

evidență 

valențele 

pozitive ale 

bucătăriei 

tradiționale,d

ar și a celei 

europene,atât 

în ceea ce 

privește 

conținutul 

nutritiv,cât și 

în ceea ce 

privește 

modul de 

servire. 

Veronica 

Bejinaru 

Prof.consilier 

educativ 

Gabriela Hisem 

Asistent 

medical 

Nicoleta 

Dumitrescul  

Prof.Doinița 

Țolca  

Prof.Viorica 

Dumitru 

Prof.Alina 

Isache 

Prof.Iulia 

Buraciuc 

Prof.Nicoleta 

Ventoniuc 

Prof.Isabela 

Iacob 

de Artă 

,,Ciprian 

Porumbes

cu 

Suceava 

Laborator 

de chimie 

Laborator 

de biologie 

Laborator 

de 

geografie 

Laborator 

fonetic 

 

 

 Campanii de prevenire şi educaţie pentru părinţi şi elevi 
Nr. 

crt. 

Titlul activității/ 

proiectului 

Parteneri Locul de 

desfășurare 

Data/ 

perioada 

Coordonator/ clasa 

 

 

1. 

 

Prevenirea și 

combaterea violenței în 

rândul elevilor 
 

Poliția Mun. 

Suceava 

reprezentată 

prin Comisar 

șef Ionuț 

Epureanu 
 

Sala 

Auditorium 

7.10.2019 
 

Prof. Hisem Gabriela 

Prof. Popescu Nicoleta 

Prof.Isache Alina 

Prof.Țibu Dana 

Prof. Trocin Dana 

Prof.Țolca Doinița 

Prof.Sasu Carmen 

Prof.Iacob Isabela 

Prof.Petrovici Corina 
 

 

 

 

 

2. 

Comunicarea asertivă 

părinte-adolescent ca 

modalitate de prevenire 

a conflictelor 

(prezentare referat, 

discuții); Aplicarea 

unui chestionar pentru 

părinți 

 

Părinții 

elevilor 

clasei a XI-a 

D 
 

Sala de clasa 

(părinții 

elevilor de la 

clasa aXI-a 

D) 
 

18.10.2019 
 

prof. Trocin Dana-Elena 
 

 

 

3. 

 

 

STAY AT SCHOOL: Nu 

abandona, implică-te! --

Școala 

Gimnazială 

Colegiul de 

Artă 

decembrie 

2019 

prof. Buraciuc Iulia 

prof. Trocin Dana-Elena 

prof. Roman Sabina- 
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- Activitatea nr.1: 

Colectarea de cărți 

pentru dotarea 

bibliotecii Școlii 

Gimnaziale de la Gura 

Putnei 
 

Activitățile 

proiectului  vizează 

creșterea motivației 

elevilor pentru studiu și 

scăderea ratei 

absenteismului și a 

abandonului școlar  

de la Gura 

Putnei 
 

,,C.Porumbes

cu” Suceava 
 

Elena 

prof. Arotăriței Monica 

prof. Dăscăliuc Anca 

prof. Chiriliuc Oana 

prof. Moscal Angela  

prof. Constandache 

Ciprian 

prof. Pamparău Iosif 

Prof. Corjan Viorica 

bibliotecra Papuc Alina 

 
 Evenimente din Calendarul  activităţilor educative Zilele  şcolii, Ziua 

Educaţiei, Ziua Naţională a României etc. Prof. Înv. Primar/ Prof. 

Gimnaziu/Prof.Liceu 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității  Beneficiari Data/ 

perioada 

Cadre didactice/ părinți 

1. Pași pe scara valorilor- Ziua 

Educației  
 

Clasa a VI-a  A 04.10.2019 
 

Prof.Trocin Dana 

Bibliotecar Papuc Alina 
 

2. Ziua internationala a muzicii 
 

Clasele a IX-a 

B/D, a VII-a B 

1.10.2019 Prof.Gavriliuc Mirabela 
 

3. Ciprian Porumbescu-patriotism 

pe vibrații muzicale 
 

Clasa a II-a A 14.10.2019 
 

Prof. Chiriliuc Oana 
 

4. Romania- Țara mea frumoasă 
 

Clasa I B 2.12.2019 Prof.înv.primar 

Corocăescu Ancuța 
 

 

 

5. 
Ziua Porților Deschise-I.S.U. 

Suceava 

 

clasa a VIII-a B 

clasa a X-a B 

 

 

13.09.2019 

 

Prof.Consilier educativ 

Gabriela Hisem 

Prof.Dana-Elena Trocin 

Prof.Isabela Iacob 

 

 

 

 

6. 

 

Ziua Limbilor Europene 

 

 

 

 

Clasa a IX-a A 

26.09.2019 

Casa 

Corpului 

Didactic 

,,George 

Tofan” 

 

Prof.Gabriela Hisem 

Prof.Dana Zup-CCD 
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7. 
Conferința ,, De ce merită să 

aștepți?Iubirea între autenticitate 

și mască” 

 

Clasele 

a IX-a C, E 

a XI-a B, D 

 

 

 

 

18.10.2019 

Prof.Anamaria Munteanu 

Prof.Mirabela Gavriliuc 

Psiholog Adelina Fronea 

Public Speaker Rob 

Kowalski 

Prof. Gabriela Hisem 

 

8. Absolvenţii de 10 la evaluarea 

naţională şi Bac 
 

clasa de trompetă-

prof. Cristi Ruscior 
16.09 2019 

 

Consiliul 

județean- 

Interpretarea 

imnului 

național și a 

altor piese 

patriotice 

Prof. Cristi Ruscior 
 

 

 

 

 

9. 

Zilele Colegiului de Artă ,,Ciprian 

Porumbescu”  

1. Expoziție de caligrame 

2. Prezentare referat 
 

 

elevii clasei 

 a IX-a C 
 

 

14-

15.10.2019 

 

Prof. Trocin Dana-Elena 

 

 

10. 
1 Decembrie-Ziua Națională a 

României.Ziua Tuturor 

Românilor 

 

 

a VIII-a B 
 

 

28.11.2019 

 

Prof.Mirabela Gavriliuc 

 

11. Zilele Colegiului de Artă ,,Ciprian 

Porumbescu” 

       1.,,Viata lui Ciprian 

Porumbescu in imagini”-

prezentare PP 

       2.Expozitie de desene 

3. Balada lui 

Ciprian   Porumbescu 

 

 

elevii clasei 

pregatitoare B 

 

 

14-

15.10.2019 

 

 

Prof.Puiu Elena Loredana 
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12. 

 

 

 

 

 

1 Decembrie-,,Ziua Nationala a 

Romaniei” 

 Ascultarea si interpretarea 

Imnului Romaniei 

,,Desteaptă-te române!” 

Expozitii de desene 

(Realizarea de romanasi si 

romancute) 

 

 

elevii clasei 

pregatitoare B 
 

 

28.11.2019 

 

Prof.Puiu Elena Loredana 

Diseminarea activităților în mass-media 

Inserați link-ul: 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2019-10-09/Zilele-Colegiului-de-Arta-la-166-de-ani-de-la-

nasterea-compozitorului-Ciprian-Porumbescu 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2019-11-30/Poveste-de-Craciun-pusa-in-scena-de-elevii-

Colegiul-de-Arta-Ciprian-Porumbescu 

https://suceava.media/etichete/orchestra-camerata-colegiul-de-arta-ciprian-porumbescu-

suceava/ 

http://sfantulleontie.ro/2/elevii-colegiului-de-arta-ciprian-porumbescu-din-suceava-la-

asezamant/ 

https://basilica.ro/bucuria-muzicii-impartasita-copiilor-de-la-asezamantul-sf-ierarh-leontie-

din-radauti/ 

https://www.crainou.ro/2019/12/09/afise-pentru-pace-2/ 

https://www.bucovinatv.ro/afise-pentru-pace-la-galeria-de-arta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2019-10-09/Zilele-Colegiului-de-Arta-la-166-de-ani-de-la-nasterea-compozitorului-Ciprian-Porumbescu
https://www.monitorulsv.ro/Local/2019-10-09/Zilele-Colegiului-de-Arta-la-166-de-ani-de-la-nasterea-compozitorului-Ciprian-Porumbescu
https://www.monitorulsv.ro/Local/2019-11-30/Poveste-de-Craciun-pusa-in-scena-de-elevii-Colegiul-de-Arta-Ciprian-Porumbescu
https://www.monitorulsv.ro/Local/2019-11-30/Poveste-de-Craciun-pusa-in-scena-de-elevii-Colegiul-de-Arta-Ciprian-Porumbescu
https://suceava.media/etichete/orchestra-camerata-colegiul-de-arta-ciprian-porumbescu-suceava/
https://suceava.media/etichete/orchestra-camerata-colegiul-de-arta-ciprian-porumbescu-suceava/
http://sfantulleontie.ro/2/elevii-colegiului-de-arta-ciprian-porumbescu-din-suceava-la-asezamant/
http://sfantulleontie.ro/2/elevii-colegiului-de-arta-ciprian-porumbescu-din-suceava-la-asezamant/
https://basilica.ro/bucuria-muzicii-impartasita-copiilor-de-la-asezamantul-sf-ierarh-leontie-din-radauti/
https://basilica.ro/bucuria-muzicii-impartasita-copiilor-de-la-asezamantul-sf-ierarh-leontie-din-radauti/
https://www.crainou.ro/2019/12/09/afise-pentru-pace-2/
https://www.bucovinatv.ro/afise-pentru-pace-la-galeria-de-arta/
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COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ 

În anul şcolar 2019-2020, compartimentul  Bibliotecă  a Colegiului de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava  a desfăşurat următoarele tipuri de activităţi: Activităţi cu caracter 

biblioteconomic; Activităţi de promovare a lecturii, a cărţii şi informaţiei și Activităţi de 

dezvoltare profesională continuă. 

Activităţi cu caracter biblioteconomic: distribuirea manualelor şcolare şi a celor de 

specialitate pe fişa fiecărui elev; întocmirea planului managerial, al planului anual de activităţi 

și a procedurilor operaționale; 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. Până în prezent  au fost înscrişi 962 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; elaborarea listelor 

bibliografice şi punerea la dispoziţia utilizatorilor; recondiţionarea volumelor deteriorate și 

completarea colecţiilor de publicaţii în funcţie de cerinţele utilizatorilor.  

Activităţi de promovare a cărţii, lecturii şi informaţiei: Membru voluntar al Comitetului 

de organizare a Școlii Boboceilor; Proiectul  „La bibliotecă” - clasa pregătitoare A și  B (prof. 

înv. primar Străchinescu Mariana și prof. înv. primar Puiu Loredana; Proiectul ”Ziua de 

Curățenie Națională 2019”, 21 septembrie 2019; Proiectul „Pași pe scara valorilor” – elevii 

clasei a VI-a A (prof. Dana Trocin) : Activitate dedicată Zilei Educației; Proiectul ”Education 

Day”, elevii clasei a XI-a D, prof. Monica Arotăriței; Proiect ”Cartea – prietena mea” / 

”Cartea și biblioteca”, clasa a XI-a D, prof. Dana Trocin (USV Suceava); Zilele Colegiului de 

Artă 14-15 octombrie 2019: Expoziție tematică ”Ciprian Porumbescu”, prof. Mirabela 

Gavriliuc; ”Săptămâna fructelor și legumelor donate”, implicare în cadrul proiectului SNAC 

”Voluntari în sprijinul comunității” (27 noiembrie 2019); Proiect ”Șezătoare în Bucovina”, 

în colaborare cu clasa pregătitoare B, prof. înv. primar Otilia Boanță, Școala Gimnazială ”Miron 

Costin” Suceava și ”STAY AT SCHOOL : Nu abandona, implică-te!” (dec. 2019). 

Activităţi de dezvoltare  profesională continuă: perfecţionarea pregătirii profesionale prin 

participarea la cursurile şi întâlnirile de specialitate organizate de instituţiile abilitate; 

participarea la  activităţi metodico- ştiinţifice. 
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Parteneriate educaționale : Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava și Școala 

Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, iar donațiile de carte au fost făcute de  prof. Dumitru 

Viorica : volume de literatură; prof. Iulia Buraciuc : cărți din literatura pentru copii și partituri; 

prof. Bolnavu Vasile : partituri, cărți de istoria muzicii, istorie, literatură și artă;  prof. înv. 

primar Mariana Străchinescu : cărți de literatură  și dicționare; contabil Isabela Dârțu : cărți 

literatura pentru copii și DVD-uri; secretar  Angelica Costache : volume literatura română și 

dicționare. 
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CABINETUL PSIHOPEDAGOGIC 

În semestrul I, 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. La începutul 

semestrului, în lunile septembrie-octombrie s-au desfăşurat,  în cadrul orelor de dirigenţie, 15  

întâlniri cu elevii, 5 la nivelul gimnazial și 10 la nivelul liceal. Astfel,  claselor a IX-a li s-a 

prezentat specificul activității cabinetului de asistență psihopedagogică, discutându-se în ce 

situații un elev se poate adresa prof psiholog al școlii. Pentru clasele de a V-a s-au desfășurat 

lecții care să faciliteze intercunoașterea și adaptarea la ciclul gimnazial. La clasa a V-a B, 

profesorul psiholog a susținut și o activitatea având ca temă” Învățarea eficientă”. De asemenea, 

tot la începutul semestrului s-au derulat lecţii în vederea   orientării şcolare şi profesionale a 

elevilor din clasele terminale şi activităţi legate de pregătirea psihologică a elevilor,  în vederea 

susţinerii examenului de bacalaureat şi a celor de sfarşit de clasa a VIII-a ( a VIII-a A, B, a XII-

a A, B, C, D, E). S-au aplicat chestionare de identificare a nevoilor de consiliere elevilor din 

clasele a IX-a, în vederea întocmirii planului anual de activitate.  

În ceea ce priveşte activitatea de consiliere individuală, s-au prezentat 30 de elevi ( 5 

din ciclul primar, 4 din cel gimnazial si 21 elevi de liceu) cu următoarele problem:  dificultăți 

emoționale; dificultăți intrafamiliale; absenteism școlar; manifestări depresive și manifestări 

anxioase, recomandări specialist- 6 elevi; probleme specifice adolescenței, probleme de 

orientare sexuală; orientare școlară și profesională; elevi cu CES. 

Părinţii s-au adresat serviciilor cabinetului de asistenţă psihopedagogică în număr de 18, 

la recomandarea domnilor profesorilor diriginţi/ d-nelor învăţătoare pentru probleme ale 

elevilor legate de: manifestări depresive si anxioase –recomandări specialist; dificultăți 

emoționale; relația copil- părinte la adolescență; dificultăți școlare; elevul cu CES. 

 Profesorul psiholog a participat la ședința pe școală a părinților, prezentând proiectele 

cabinetului ptr anul școlar în curs și problematica cu care se confruntă elevii care accesează 

serviciile cabinetului de asistență psihopedagogică, accentuând importanța colaborării școală-

familie. De asemenea, profesorul psiholog a participat la un nr de 8 ședințe cu părinții – clasele 

a V-a A, B, a IX-a A, B, C, D, E, a VIII-a B.  

Adresabilitatea profesorilor - 31 la număr, în special a prof diriginţi şi învătăţori a mers 

în direcţia semnalării problemelor copiilor, orientând părinţii şi elevii spre cabinet, dar şi în 

direcţia consultanţei privind ora de dirigenţie și a gestionării situației elevilor cu CES. Cabinetul 

de asistenţă psihopedagogică a propus şi a realizat în semestrul acesta un proiect educaţional în 
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vederea orientării şcolare şi profesionale a elevilor din clasa a VIII-a B  ” Decizia este a mea! ” 

și un proiect de dezvoltare socio-emoțională - ” Împreună ne e mai bine!” - clasa a II-a B. S-

au desfășurat două activități la clasa a X-a D în Săptămâna Toleranței, în cadrul proiectului 

coordonat de CJAP. Profesorul psiholog s-a implicat într-o acțiune SNAC la CSEI, alături de 

colegi și elevi. 

În ceea ce privește dimensiunea perfecționării didactice, prof psiholog a desfășurat sau 

participat la următoarele activități: Comisia metodică a profesorilor diriginți ; participarea la 

activitățile comisiei metodice a prof consilieri școlari ; participarea la activitățile comisiei 

metodice din aria curriculară Om și Societate; participarea la cercul pedagogic la nivel de 

CJRAE ; participarea la Seminarul interjudețean cu tema ”Sănătatea psihică a adolescenților” 

și Cursul de formare continua ”Consiliere pentru dezvoltare personală și orientare 

psihopedagogică”. Prof Popescu Nicoleta desfășoară și activități de pregătire a elevilor pentru 

bacalaureat la disciplina Psihologie, 2 ore/săptămânal.  
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COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL 

În  semestrul I al anului şcolar 2019-2020 s-au efectuat plăţi de la bugetul local în sumă 

de 334.719 lei și de la bugetul de stat în sumă de 3.469.540 lei, după cum urmează: 

 3.378.959 lei pentru plata salariilor ( inclusiv plata contribuţiilor aferente acestora) 

 88.739 lei pentru plata bunurilor şi serviciilor 

 11.973 lei ajutoare sociale în numerar pentru elevii cu CES 

 16.478 lei pentru decontarea navetei elevilo 

 30.921 lei pentru plata burselor elevilor din Republica Moldova și a beneficiarilor 

programului ”Bani de Liceu” 

 37.500 lei burse de performanță, merit și de boală 

 43.182 lei pentru plata fondului de handicap la bugetul de stat 

 196.507 lei pentru investiții.  

În cadrul cheltuielilor de personal, suma a fost cheltuită după cum urmează: 

 2.401.891 lei – salarii de bază 

 163.499 lei – sporuri (doctorat, model, stres, control financiar preventiv) 

 597.472 lei – plata cu ora 

 3.369 lei – concedii medicale plătite din CASS 

 74.210 lei – contribuții aferente salariilor 

 135.618 lei – indemizație de hrană 

 2.900 lei – tichete de vacanță. 

La capitolul de cheltuieli  cu bunuri şi servicii, suma de 88.739 lei a fost cheltuită după 

cum urmează: 

 473 lei – furnituri de birou (agrafe, bibliorafturi, caiet, capsator, capse, clips, foi, coli 

carton, condică prezență, coperți îndosariere, corector, creioane mecanice și rezerve pt 

creioane, cub hârtie, dosare, evidențiator dosare, foarfece, folii protecție,  hârtie copiator, 

lipici, marker, perforator, pixuri, plicuri, pioneze, radiere, rigle, suport dosare, scoci, 

sfoară, tăvi suport dosare, etc) 

  3.850 lei - materiale pentru curăţenie (bureți, cloramină, coadă lemn, coș gunoi, detergent 

(pardoseli, lemn, geamuri), detartrant, dezinfectant, hârtie igienică, lavete, mănuși, mop-

uri, perii wc, praf curățat,  prosoape hârtie, saci menaj, săpun lichid, soluție anticalcar, 

etc) 
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 10.827 lei – cheltuieli cu energia termică, energia electrică și gaze naturale 

 5.831 lei – cheltuieli  apă, canal 

  8.428 lei – cheltuieli transport cadre didactice și didactic- auxiliar 

 2.435 lei -  cheltuieli  telefon, internet, poştă 

 8.548 lei – materiale și prestări servicii  cu caracter funcţional (tonere și cartușe 

imprimantă), servicii monitorizare pază persoane și instituție (pe timp de noapte), cretă 

școlară, burete tablă, marker, corzi violă Tomastik, carton velin, adaptor rețea 

 12.284 lei – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (asistență software, 

servicii informatice, verificare și încărcare stingătoare P6/G2, control medical și 

psihologic, prestări servicii SCIM, abonament revizie sistem de securitate, servicii de 

dezinfecție, dezinsecție și deratizare, servicii desfundare instalații sanitare, materiale 

pentru întreţinere (acumulator 12V, călăreți, cuptor Konica Minolta C203, cânepă, 

burghiu lemn, baterie chiuvetă, balama, baterie robinet, spanioletă cu yală și butuc ușă, 

bandă teflon, lacăt, tesa antialunecare, detector dual PIR, disc, diblu/șurub, niplu, rolă 

pânză, robineţi, rezervor Rio, silicon, tavă ghiveci, racord, priză mobilă, benzi indicatoare 

  21.777 lei – reparații curente –  Fuser 5022/126k, instalare linii telefonice de int./ext., 

materiale reparații (colț/element/capete plintă, folie, kit radiator, kit 2 console reglabile 

radiator, diluant, niplu/garnitură/cheie niplat radiator, radiator aluminiu, parchet, plintă, 

profil stejar, robinet colț tur, robinet fluture, vopsea) 

 11.806 lei – obiecte de inventar – imprimantă Canon LB 4150 color, mouse Dell, tablă 

magnetică, unitate Drum xerox 5222, bancă dublă, blat bancă triplă elev, birou, catedră, 

microscop optic Bresser, coș gunoi, prelungitor, dispenser prosop, cablu pentru canale, 

lopeți zăpadă, cazma cu coadă, cheie niplat radiator, scaune birou, arcuș violoncel Hora, 

bonacchi floor protecție, steaguri, scaune Rio cu lemn, cartelă 8 linii telefon intern, 

telefoane 

 2.480 lei – curs perfecționare contabilitate și curs DPO 

 La capitolul ajutoare sociale în numerar pentru elevii cu CES suma de 11.973 

lei a fost cheltuită pentru un număr de 10 copii după cum urmează: septembrie – 1.593,60 lei; 

octombrie – 5.167 lei; noiembrie – 2.722,40 lei; decembrie – 2.490 lei. 

  

La capitolul burse elevi din Republica Moldova și  Bani de Liceu  suma de 30.921 lei a 

fost cheltuită după cum urmează: 
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 burse elevi din Republica Moldova pentru un elev: septembrie – 225 lei; octombrie – 

308 lei; noiembrie – 308 lei; decembrie – 308 lei. 

 burse ”Bani de liceu” pentru un numar de 36 elevi: septembrie – 6.588 lei; octombrie – 

9.000 lei; noiembrie – 8.676 lei; decembrie – 5.508 lei. 

La capitolul burse de performanță, merit și de boală suma de 37.500 lei a fost cheltuită 

după cum urmează: 

 burse de performanță, pentru un număr de 6 elevi: septembrie – 438 lei; octombrie – 

600 lei; noiembrie –576 lei; decembrie – 366 lei 

 burse de merit, pentru un număr de 130 elevi: septembrie – 7.540 lei; octombrie – 10.400 

lei; noiembrie – 10.010 lei; decembrie – 6.370 lei 

 burse de boală, pentru un număr de 5 elevi: septembrie / octombrie / noiembrie / 

decembrie – 300 lei/lună. 

      

 La capitolul investiții suma de 196.507 lei a fost cheltuită pentru achiziționarea 

unui pian cu coadă și cv. serviciilor de proiectare + taxă autorizație construire pentru 

lucrarea de anvelopare corp B. Au fost executate următoarele lucrări: anvelopare cladire 

corp B, înlocuire centrală termică corp B, modernizare sistem de supraveghere și 

alarmare, întocmire proiect tehnic DALI pentru lucrarea reabilitare teren sport și 

amenajări exterioare corp B. 
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RESURSE 

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 și nedidactic cu o pregătire corespunzătoare cerinţelor postului; 

 Modernizarea infrastructurii şcolare şi completarea dotărilor. 

Activitatea de perfecţionare s-a derulat pe tot parcursul semestrului I, cadrele didactice fiind 

îndrumate să participe la diferite forme de perfecţionare. Profesorii înscriși la definitivat sau 

diferite grade didactice au susținut inspecții curente la clasă.  

RELAȚII COMUNITARE 

În domeniul Relaţiilor 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 planificărilor, 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 propuse. 

PROTECȚIA ANGAJAȚILOR ȘI ELEVILOR 

 

În domeniul Protecţiei angajaţilor şi 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 rutiere (prelucrarea 

regulilor de circulație la orele de dirigenție, întâlniri organizate cu reprezentanți ai Poliției, etc.),  
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Totuşi există şi situaţii nedorite în comportamentul unor colegi: întârzieri 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, 

lipsa consemnării zilnice a condicilor de prezență.  

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. 

 

                                                                      Director,  

Prof. Bejinaru Alexndra Veronica 


