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RAPORT ASUPRA STĂRII ÂNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN COLEGIUL DE ARTĂ 

„CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA  

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

 

În anul şcolar 2021-2022, preocuparea principală a cadrelor didactice şi a personalului  

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

planurile cadru, dar ținând cont de situația epidemiologică cauzată de virusul Delta, al treilea val al 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. Chiar și în aceste condiții neprielnice, toate cadrele didactice au 

urmărit dobândirea competenţelor cheie prevăzute în programele şcolare atât la disciplinele de 

specialitate, cât şi la disciplinele de cultură generală.  

În domeniul managementului instituţional, principalele direcţii au fost: 

 Creşterea rolului şi responsabilităţii managerilor în organizarea, coordonarea şi 

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

şi analize prezentate în Consiliul de Administraţie; 

 Profesionalizarea funcțiilor manageriale prin organizarea concursului de director/director 

adjunct din lunile octombrie-decembrie 2021; 

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

 Creşterea prestigiului şi vizibilităţii colegiului. 

 

La începutul anului şcolar 2021-2022 au fost înscrişi 947 elevi. La învăţământul primar au fost 

înscrişi 207 elevi, 218 elevi la învăţământul gimnazial şi 522 elevi la  învăţământul liceal. Elevi 

rămaşi în anul şcolar 2021-2022: 941 dintre care 203 învăţământ primar, 216 învăţământ gimnazial, 

522 învăţământ liceal. 

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

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

dobândirea competenţelor cheie europene prin utilizarea unor strategii didactice moderne şi 

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

intredisciplinară; 

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

performanţă şcolară, educaţie formală şi informală; 

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

şi profesională; 



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

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

superior. 

În acest context, principala preocupare a cadrelor didactice în anul şcolar 2021-2022 a fost 

parcurgerea integrală a materiei planificate.    

Situaţia promovării elevilor în iunie 2022 a fost următoarea: 

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

• La clasele V-VIII din 216 elevi, au promovat 185, promovabilitate 85,65% ; 

• La clasele IX-XII din 522 elevi, au promovat 492, promovabilitate 94,26%.  

În urma examenului de corigență din luna iulie 2022, situația școlară se prezintă astfel: 

• La clasele gimnaziale din cei 28 corigenți au promovat 27, un singur elev a fost declarat 

repetent, procentul de promovabilitatea fiind de 96,42%. 

• La liceu din cei 30 elevi corigenți au promovat 29, promovabilitatea fiind de 96,66%. 

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

al II-lea: 

• La clasele 0-IV-  203 elevi au primit calificativul F.B. la purtare; 

• La clasele V-VIII –216 elevi, niciun elev nu a avut notă la purtare sub 7;  

• La clasele IX-XII – 522 elevi,  47 de elevi au note între 7-9,99, iar 3 elevi au note sub 7 

pentru absențe nemotivate. 

 

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022 

    La Examenul de Evaluarea Natională 2022 s-au prezentat 36 elevi. Rezultatele pe discipline 

sunt următoarele: 

Limba și literatura română:   

94,45%                   

Sub 5 (2 elevi) 

• Între 5,00 – 5,99 (1 elevi) 

• Între 6,00 - 6,99  (7 elevi) 

• Între 7,00 - 7,99  (14 elevi) 

• Între 8,00 - 8,99  (6 elevi) 

• Între 9,00 – 9,99 (6 elevi) 

• 10,00 (0 elev) 

Matematica:                         94,45% 

 

Sub 5 (2 elevi) 

• Între 5,00 – 5,99 (4 elevi) 

• Între 6,00 - 6,99  (17 elevi) 

• Între 7,00 - 7,99  (4 elevi) 

• Între 8,00 - 8,99  (7 elevi) 

• Între 9,00-  9,99 (1 elev). 

• 10,00 (1 elev). 

 



Comparativ cu anul şcolar 2020-2021 se constată un progres  însemnat  la  matematică (  doar doi  

elevi au avut note sub 5 în 2022 față de 5 elevi în anul 2021), iar la limba și literatura română se 

înregistrează o situație procentuală mult îmbunătățită față de 2021, tranșa de medii între 7,00-7.99 a 

crescut semnificativ (14 elevi în 2022 față de 7 elevi în 2021). 

 

Admiterea absolvenţilor de clasele a VIII–a s-a realizat astfel: 28 elevi au fost înmatriculaţi la 

Colegiul de Artă: 

• 12 elevi la profilul muzică 

•   3 elevi la arte plastice și decorative 

•   7 elevi la profilul arhitectură, arte ambientale și design 

•   5 elevi la conservare - restaurare bunuri culturale. 

•   1 elev la profil filologie.  

  La repartiţia computerizată au participat 16 elevi: 2 elevi la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, 

2 elevi la Liceul cu Program Sportiv”, 3 elevi la Colegiul Tehnic de Industria Alimentar, 3 elevi la 

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, 2 elevi la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, 1 elev la 

Colegiul Național „Petru Rareș”, 1 elev la Seminarul Teologic Neamț, 1 elev la Colegiul Național „Octav 

Băncilă”, Iași, 1 elev a fost admis la SAM din cadrul Colegiului Tehnic „Petru Mușat”. 

BACALAUREAT 2022 

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

În sesiunea iunie-iulie au participat 139 absolvenți, au promovat 129 absolvenți, adică am înregistrat o 

promovabilitate de 92,81%. În sesiunea august -septembrie s-au înscris 18 absolvenți din seria curentă 

și au promovat 7. Procentul final de promovare a examenului de Bacalaureat este de 95,78%. 

• Medii între 6,00 - 6,99 (29 elevi) promovabilitate 21,33% 

• Medii între 7,00 - 7,99 (39 elevi) promovabilitate 28,68% 

• Medii între 8,00 - 8,99 (28 elevi) promovabilitate 20,59% 

• Medii între 9,00 – 9,99 (17 elevi) promovabilitate 12,05% 

 

       Procentele de promovare  pe clase                                   Procentele  de promovare pe discipline

• Clasa a XII–a A: 92,09% 

• Clasa a XII-a B : 96,30% 

• Clasa a XII-a C : 96,78% 

• Clasa a XII-a D : 100% 

• Clasa a XII-a E : 70,37% 

• Limba și literatura română: 

83,09% 

• Istoria: 78,68% 

• Geografie: 98,55% 

• Socio-umane: 90,31% 



                                         

Situaţia absolvenţilor de clasa a XII-a - promoția 2022, din Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” se 

prezintă astfel:    

• 50 absolvenţi sunt studenţi la facultăţi de profil artistic, arhitectură, arte plastice-design, restaurare 

•   8 absolvenți profil filologie sunt studenți la facultatea de Litere, facultatea de Drept, Psihologie 

și Științe ale Educației, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, 

Facultatea de Geografie și Istorie, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea 

de Geografie și Turism; 

• 43 absolvenţi sunt studenţi la facultăţi apartinând altor profile (Facultatea de Silvicultură, 

Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Construcții Iași, Facultatea de Businnes și 

Management Iași, Facultatea de Teologie Iași, Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Universitatea 

Babeș Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Kinetoterapie Suceava); 

•   2 sunt admişi la şcoli postliceale; 

•   5 s-au angajat; 

• 39 nu sunt cuprinși în nicio formă de învățământ. 

 

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

• Profil muzică: 46,43% 

• Profil arte plastice și decorative: 57,15% 

• Profil arhitectură, arte ambientale si design: 67,75% 

• Profil conservare-restaurare bunuri culturale: 15,79 % 

• Profil filologie: 58,15%  

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 

Activitatea didactică s-a sprijinit pe  următoarele direcţii ale demersului didactic: Proiectarea didactică, 

realizarea activităţilor de învăţare şi formarea deprinderilor şi priceperilor; Planificarea și proiectarea unităților de 

învățare s-au făcut ținându-se cont de precizările făcute în ghidurile metodologice, respectându-se planurile cadru 

și programele şcolare; S-au utilizat în procesul didactic atât metode tradiţionale cât şi metode active de învăţare.  

În ceea ce priveşte notarea elevilor au fost utilizate diferite forme de evaluare.  Elevii au obţinut premii şi diplome 

la concursurile şcolare la care au participat ; S-au susţinut activităţi de pregătire suplimentară cu elevii apţi de 

performanţă, dar şi cu cei cu probleme de învăţare ; Familiile elevilor şi-au manifestat interesul cu privire la 

educaţia copiilor prin participarea la  activităţile  elevi – părinţi ; O atenţie deosebită s-a acordat continuării  

monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în 

vederea participării active şi conştiente  la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic ; În 

lecţiile desfăşurate la clasă, s-au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi 

sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia 

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

respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. Doamnele 

Chiriliuc Oana și Aroneț Laura au realizat program suplimentar de pregătire a elevilor, astfel: Program 

de pregătire suplimentară pentru Evaluarea Naţională la Comunicare în limba română și Program de 

pregătire suplimentară pentru Evaluarea Naţională la Matematică. 

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 folosit strategii adecvate stilurilor de învăţare, 

permiţând elevilor familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume 

responsabilitatea pentru propriul proces de formare. Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată 

pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi 

realizărilor lor. 

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

are la portofoliul personal lista cu auxiliarele utilizate la clasă și acordul părinților pentru a le folosi. Au 

fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, ameliorare sau de dezvoltare. Elevii au fost 

implicaţi în alcătuirea de portofolii tematice.             

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

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

cum urmează : 

Doamna prof. înv.primar Chiriliuc Oana a desfășurat activitățile: ,,Clasa noastră, oglinda 

noastră”; ,,Fantezie și creație”- expoziţie( pictură pe pânză) în incinta școlii; ,,Eternul  Eminescu”; 

„Cum ne comportăm în școală pentru a fi în siguranță”-dezbatere; „În lumea poveștilor”; „Mama, 



cea mai frumoasă primăvară”; ”Paștele la români”; ”Suntem copiii Europei”; Excursie didactică-

,,Descoperim   Maramureșul”; Rămas bun, doamna învățătoare!- curs festiv și moment artistic. 

Doamna prof. înv.primar Puiu Loredana a organizat activitățile: ,,Ziua Luceafărului Naţional” 

Mihai Eminescu; ,Hai să dăm mână cu mână“; ,, De ziua mamei“– 8 martie; ,,ZiuaEroilor”; 

ParticipareTeatru pentru copii  ,,Nică şi D-l Goe” –Casa de Cultură, Suceava. 

Doamna prof. înv.primar Cucoș Gabriela: „Drumeție cu joc și cantec”; “Să cunoaștem instrumentele 

muzicale”. 

Doamna prof. înv. primar Mitu Daniela a organizat Veselie verde-drumeție la Dragomirna; 

Săptămâna sănătății emoționale organizat în perioada 23-31mai, de către organizația Super Teach; 

Participare Teatru pentru copii  ,,Nică şi D-l Goe” – Casa de Cultură, Suceava. 

Doamna prof. înv.primar Străchinescu Mariana: Campania de împădurire în cadrul proiectului 

Pădurea de mâine; Participare la Teatru pentru copii  ,,Nică şi D-l Goe” – Casa de Cultură, Suceava. 

Doamna prof. înv. primar Raicu Andreica Adina: „Jocurile copilăriei”; „O minte sănătoasă într-

un corp sănătos”; ,,Hai pe cai la Mitoc. 

 

CONCURSURI ŞCOLARE 

Prof.înv.primar Chiriliuc Oana 

• Concursul ,, Micii Olimpici”- Etapa inițială    -   9 PREMII I,  4 PREMII  II, 4 MENȚIUNI; 

• Concursul Național cu Participare Internațională de Creație,,Art from Heart”: 

Secțiunea Arte plastice: 

• 1Premiu  I; 

• 1Premiu al II-lea; 

• 1Premiu al III-lea. 

Secțiunea creație: 

• 1Premiu I; 

• 1 Premiul al II-lea. 

• Concursul Național COMPER COMUNICARE/MATEMATICĂ 

Elevii participanți la cele două etape au obținut numeroase premii. De asemenea, trei dintre ei s-au 

calificat la Etapa Națională a Concursului de Matematică, etapă, care din acest an școlar s-a transformat 

în Olimpiadă Internațională. Cei trei elevi participanți au obținut următoarele premii: 

- 1  Premiul I; 

- 1  Premiu al II-lea. 

Prof.înv.primar Sandu Maria: 

Concursul Național COMPER COMUNICARE/ MATEMATICĂ 

- 5 premii I, 2 premii 2 ,3 premii 3, 6 mențiuni la LLR; 



- 3 premii I, 5premii 2 ,4 premii 3,5 mențiuni,  la Matematică. 

Participare la Festivalul Concurs Interjudețean ”Ion Creangă” de la Botoșani  

Creații plastice: 

             -    1 Premiu I 

              -  1 Premiu  II 

             -    1 Premiu III. 

• Participare la Concursul Național ,,CDIdei în cărți”, Faza Județeană – Premiile I și II; 

• Participare la Concursul Național ,,CDIdei în cărți”,Faza Națională -Premiul III   

Prof.înv.primar Străchinescu Mariana 

• Concursul de interpretare muzicală,, Copil ca tine sunt și eu”: 

- 1Premiu I. 

• Concursul Național COMPER COMUNICARE/ MATEMATICĂ. 

-  5 premii I, 2 premii 2 ,3 premii 3, 6 mențiuni la LLR, 3 premii I, 5premii 2 ,4 premii 3,5 

mențiuni,  la Matematică 

Prof. înv. primar Raicu Adina 

Matematică: 

- ETAPA I: 9 premii I, 4 premii II, 3 premii III, 3 mențiuni; 

- ETAPA II:7 premii I, 5 premii II, 4 premii III, 3 mențiuni. 

Limba română: 

- ETAPA I:10 premii I, 3 premii II, 3 premii III, 3 mențiuni; 

- ETAPA II:11 premii I, 4 premii II, 3 premii III, 2 mențiuni. 

Prof. Înv. Primar Cucoș Gabriela 

Concursul Național COMPER COMUNICARE/ MATEMATICĂ 

- 5 premii I, 4 premii II, 5 premii III.-Comunicare; 

- 7 premii I, 2 premii II, 2 premii III, două mențiuni-Matematică. 

Concursul Județean de Muzică și Dans „Copil ca tine sunt și eu”, Ediția a II-a , 27 mai 2022- premiul I, 

secțiunea Muzică Vocală; 

La Concursul Regional ,,Raze de soare pline de culoare elevii au obținut următoarele premii: 

- 1 premiu I 

- 1 premiu II 

- 1 premiu III; 

• Concursul Național cu Participare Internațională: ,,ART FROM HEART” –ed. a IV-a: Premiile 

I și II. 

 



Prof.înv.primar Aroneț Laura 

Concursul Național „CDIdeiîncărți”, ediția a VII – a, faza locală: 1Premiu II 

Concursul Județean de Muzică și Dans „Copil ca tine sunt și eu”,  Ediția II, 27 mai 2022– 1Premiul III; 

Concursul Național de creație – “Educrates – Minunile primăverii” –, luna martie 2022; 

Concursul Național de creație – “Educrates – colacul de vacanță” – luna iunie 2022. 

PARTENERIATE: 

   - Acord de Parteneriat cu JA România  în vederea derulării programelor , proiectelor și 

competițiilor naționale și internaționale Junior Achievement România  în anul școlar 2021-2022-

prof.înv. primar Cucoș Gabriela 

  - Acord de parteneriat cu Editura EDU și Asociația Educrates, Mureș –în vederea derulării 

proiectului: Utilizarea mijloacelor moderne în procesul de predare-învățare în învățământul clasic și 

online-.prof.înv.primar Aroneț Laura 

- Acord de parteneriat încheiatcu Editura Star Kids S.R.L., București - organizator al Concursului 

Național „Micul Isteț”, participare internațională, ediția nr. 6, parte a Proiectului ReCreația- 

prof.înv.primar Aroneț Laura 

- Acord de parteneriat cu Ziarul Esențial în Educație/Editura Esențial Media, Editura D’Art, 

Esențial Proiect Educațional în cadrul Proiectului Educațional  Internațional/Simpozion 

“Educația fără frontiere!”- prof.înv.primar Aroneț Laura 

- Acord de parteneriat cu Grupul Editorial Edu în vederea derulării proiectului  “Utilizarea 

mijloacelor moderne în procesul de predare –învățare în învățământul clasic și online”- 

prof.înv.primar Aroneț Laura 

- Acord de parteneriat cuTeatrul Tomis Constanța în vederea derulării unor relații de colaborare 

între cele două instituții, în perioada 1 – 31 mai 2022- prof.înv.primar Aroneț Laura.  

- Acord de parteneriat” cu Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava în vederea colaborăriidintre  cele două 

instituții, în cadrul Concursului de muzică și dans „Copil ca tine sunt și eu”, în perioada mai - 

iunie 2022 -prof.înv.primar Aroneț Laura 

- Acord de parteneriat cu Asociația Educrates, prof. Înv.   Primar Mitu Daniela 

- Protocol de colaborare cu Școala Nicolae Groza din Fibiș,jud. Timiș și Școala          Gimnazială 

Frecăței, jud. Tulcea- prof.înv. primar Mitu Daniela. 

PROIECTE  EDUCAŢIONALE: 

- Proiect educațional extracurricular Pădurea de mâine în colaborare cu Direcția Silvică Suceava și 

cu Asociația MGM-prof. Străchinescu Mariana 

- Proiectele educaționale extracurriculare „Dimineți de basm la bibliotecă”și„Eminescu la ceas 

aniversar”, în colaborare cu Biblioteca Colegiului de Artă “- prof. înv. primar Cucoș Gabriela 



- Proiect educațional  ,,Zici pentru aici:Citim împreună pentru a salva planeta” la inițiativa doamnei 

Alina Papuc, bibliotecara școlii-prof.înv.primar Mitu Daniela 

- Acord de parteneriat cu Asociația Educrates-prof. Înv.   Primar Mitu Daniela 

- Protocol de colaborare cu Școala Nicolae Groza din Fibiș,jud. Timiș și Școala          Gimnazială 

Frecăței, jud. Tulcea- prof.înv. primar Mitu Daniela 

- Proiect educațional extracurricular „EMINESCU –Luceafărul / Eu – o micuță stea”, ianuarie 

2022- prof.înv.primar Aroneț Laura 

- Proiect educațional extracurricular- “Hai să dăm mână cu mână”,- prof.înv.primar Aroneț Laura 

- Proiect educațional extracurricular „Ziua Internațională a cititului împreună, februarie 2022- 

prof.înv.primar Aroneț Laura 

- Proiect educațional extracurricular „Atelierul de mărțișoare-prof.înv.primar Aroneț Laura 

- Proiect educațional extracurricular „ Stop bullying, contează fiecare copil” – prof.înv.primar 

Aroneț Laura  

- Proiectul Copilăria - tărâmul fericirii - prof.înv.primar Aroneț Laura 

- Proiectul “Frumuseti naturale, educative si literare ale Moldovei” – excursie de o zi –

prof.înv.primar Aroneț Laura și Sandu Maria. 

 

ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE 

- Participare la mobilitatea  ,,Cyber Bulliyng in the learning/teaching/training activities as part of 

Erasmus,,KA229 project ,,Friend me,don t bully me; care a avut loc la 1st Vocational High School 

din Vrontados , insula Chios ,Grecia în mai 2022-prof. înv. primar Mitu Daniela 

- Doamnele învățătoare au participat la cercurile pedagogice ce s-au desfăşurat în data de 27 mai 

2022. 

PUBLICAŢII 

 

- În Revista online a cadrelor didactice lucrarea „Pedagogiile alternative”-prof. înv. primar Cucoș 

Gabriela  

- În Revista online a cadrelor didactice ,lucrarea  Activităţi de comunicare orală folosite în orele 

de limba şi literatura română în învăţământul primar", - prof. înv. primar Cucoș Gabriela 

- În revista Educrates, articolul cu titlul “Învățarea online în pandemie.Sincron și Asincron în 

activitatea didactică” - prof. înv. primar Cucoș Gabriela 

- În Revista online a cadrelor didactice,lucrarea"Cunoașterea personalității elevului"-prof. înv. 

primar Cucoș Gabriela 

- Publicație în Revista ISJ Suceava,,Barometrul reușitei școlare”, Nr.43 /Anul X 

/2022articolul,,Autonomie,independență și dependență –prof .înv.primar Sandu Maria 



- Publicare articol de specialitate în revista digitală ”Micii Olimpici – Creativitate în Educație ,nr.2- 

prof .înv.primar Sandu Maria 

SIMPOZIOANE 

- Simpozionul Internațional  „Competențe europene în educație și formare profesională, metoda 

CLIL-Content & Language Integrated Learning”, Onești, România, 21 februarie 2022- prof. înv. 

primar Cucoș Gabriela 

Analiza SWOT 

 Puncte tari: 

- Interesul manifestat de familie pentru educarea copiilor;  

- Rezultatele foarte bune obţinute la concursuri și la Evaluarea Națională 

- Programe de recuperare şi de pregătire pentru performanţă; 

- Mediatizarea în mijloacele mass-media a activităţilor şcolii; 

Puncte slabe 

- Lipsa unui cabinet al învățătorilor 

 

Oportunități 

- Relaţie bună / constructivă cu părinţii  

- Realizarea de parteneriate 

Amenințări 

      -Situaţia economică a ţării influenţează bugetul învăţământului şi al familiilor elevilor. 

     -Scăderea interesului elevilor şi al părinţilor pentru studiu datorită pierderii timpului în faţa 

calculatorului . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

În semestrul II al anului școlar 2021- 2022, activitatea catedrei de limba și literatura română a 

Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava  a fost centrată pe următoarele obiective: ameliorarea 

calităţii procesului de predare-învăţare, formarea continuă, autoperfecţionarea, elaborarea şi derularea 

unor proiecte naţionale/regionale/locale, a parteneriatelor educaţionale, în vederea realizării unui 

management al calităţii totale, a îmbunătăţirii ofertei educaţionale, a parcursurilor de instruire şi a 

demersurilor didactice în domeniul disciplinei, toate acestea în contextul provocărilor impuse de noile 

realități, școala hibrid și predarea online. 

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 II al anului școlar 2021/ 2022. Lecțiile 

desfășurate de profesoarele de limba română au avut un caracter dinamic și modern, bazându-se pe 

metode și mijloace active de predare-învățare, fiind în același timp adaptate predarii online. 

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

modalități alternative de evaluare. În urma evaluărilor initiale  s-au realizat planuri de măsuri remediale, 

menite să eficientizeze pregătirea pentru examene, atat în online, pe platforma Classroom, cât și fizic, la 

școală. 

 De asemenea, s-au realizat activitati de lucru diferentiat cu elevii care prezinta CES (clasa a VIII-

a A, Maftei-Toma Ianis-Bogdan, prof.Dana Trocin, Iasir Caruceriu si Elena Ursan,  VII B, prof. Liliana 

Balan), Ignea Robert Alin (prof Manuela Musca). 

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

literatura română și în semestrul II al anului școlar 2021/ 2022.  În acest sens, au continuat proiectele 

cercurilor de lectură începute în anul scolar anterior, Livrovorii (prof. coordonator Liliana Balan) și Aripi 

de cuvinte (prof. Dana Trocin). De asemenea, în colaborare cu doamna bibliotecar Alina Papuc, s-au 



realizat o serie de activități care promovează lectura: Ziua Cititului Împreună: „Hai să citim împreună!” 

1- 4 februarie 2022, (prof. Dana Trocin), Ziua Națională a Lecturii (profesorii din catedră).  

Pentru elevii claselor terminale s-au realizat ore de pregatire suplimentara, in vederea sustinerii 

examenelor de evaluare nationala si bacalaureat (prof. Dana Trocin si Balan Liliana, clasa a VIII-a, prof. 

Liliana Balan, Anca Varga, Sabina Roman, clasa a XII-a), s-au organizat și susținut în condiții optime 

simulările examenelor naționale, în urma cărora s-au realizat planuri remediale. În același timp, profesorii 

din catedră au avut calitatea de evaluatori, atât la olimpiadele și concursurile școlare, cât și la simulările 

și examenele naționale.  

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. Astfel, doamna profesoara Dana Trocin a participat la Conferința 

cu tema Promovarea sănătății mintale în școală, în cadrul proiectului ERASMUS+ KA3 PROMEHS. 

Promoting Mental Health at School, organizată de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, 

Facultatea de Științe ale Educației, 03 iunie 2022, Conferința 8TH ENSEC CONFERENCE, Social 

Emotional Learning and Positive Development, organizată de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Facultatea de Științe ale Educației, 30 iunie-02 iulie 2022, Conferința Națională Tradițional 

și modern în procesul de predare-învățare, în cadrul Seminarului didactic de comunicări științifice, Ghid 

methodologic. Modele de proiecte didactice, Centrul de Excelență Eurotrading; și a făcut parte din 

echipa de organizare a Conferinței Naționale Tradițional și modern în procesul de predare-învățare, 

Centrul de Excelență Eurotrading- (adeverință), a Seminarului didactic de comunicări științifice Ghid 

methodologic. Modele de proiecte didactice, Centrul de Excelență Eurotrading.  

 Elevii colegiului nostru au obținut premii la următoarele concursuri: Concursul Național cu 

participare Internațională „Art from Heart”, ediția a IV-a, secțiunea Creație literară - Colegiul de Artă 

„Ciprian Porumbescu” din Suceava : Premiul I: Olteanu Andra, clasa a VIII-a A,  Mențiune:,Rusu 

Elena-Loredana, clasa a VI-a B,  Tabarcea Alexandru, clasa a VI-a B. Participare cu lucrare: Hisem 

Anastasia-Maria, clasa a VI-a B, Concursul Regional Transdisciplinar „Povești călătoare”, ediția a IV-a, 

secțiunea Creație literară, domeniul Cultural artistic- arte vizuale, Târgu Neamț, 2022, CAEJ 2022, 

poziția 130 (Premiul I,  Hisem Anastasia-Maria, clasa a VI-a B,  Ticu Manolică Lorelei, clasa a VI-a B), 

Concursul județean de creații literare și plastice, cu participare internațională  „File inspirate din cronicile 

lui Ion Neculce”, secțiunea Scriere creativă, org. Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos: Rusu 

Elena Loredana, clasa a VI-a B (participare). Elevii au fost coordonați de dna prof Dana Trocin. La 

Concursul Național „CD idei în cărți”,  echipajele coordonate de dna. prof. Manuela Muscă au obținut: 

Premiul al III-lea, etapa județeană cu elevii: Baicu Raisa, Polonic Patrizia, Rusu Malina, Premiul I -

clasa a X-a, compus din elevii: Barnea Andreea, Ochiana Delia, Alexandra Papuc). La etapa națională, 

echipajul din clasa a X—a B a a obținut Premiul III.  



 Examenul de bacalaureat și examenul de evaluare națională au înregistrat rezultate remarcabile: 

Astfel, la limba și literatura romînă, au avut note cel puțin egale cu cinci, toți elevii care s-au prezentat 

la sesiunile de bacalaureat din promoția 2022, iar la evaluarea națională, cu excepția a doi elevi, toți 

ceilalți au avut note peste cinci.   

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, reusind, in mare masura sa depaseasca 

provocarile impuse de noile realitati educationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIA METODICĂ A  PROFESORILOR DE LIMBI MODERNE 

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

de limbi moderne au desfăşurat și în semestrul al II-lea, activități variate, în conformitate cu programa 

şcolară, cu planul managerial al Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, precum şi cu 

recomandările pe linie de specialitate.  

Profesorii de limba engleză și limba franceză din unitatea noastră școlară s-au implicat în 

elaborarea de proiecte didactice, proiectarea ofertei educaționale a școlii (propuneri de cursuri opționale 

și elaborare de miniprograme), proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul on-line 

(materiale pe platforma Classroom ). S-a urmărit parcurgerea integrală a programei școlare la toate 

clasele din încadrare, utilizarea strategiilor didactice care asigură caracterul aplicativ al lecțiilor, 

implicarea în activități educative la nivelul școlii și la nivel local, participarea la cursuri de formare. Au 

fost exploatate manualele digitale de pe site-ul manual.edu., resurse educaționale deschise, conținuturi 

digitale, biblioteci online, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps. Unii profesori de limbi moderne 

au derulat activități didactice colaborative prin intermediul eTwinning, precum și platformele 

specializate de e-learning precum Kahoot, Edmodo, Padlet, Mentimeeter. 

 Activitatea de perfecționare a cadrelor didactice din comisia de limbi moderne a fost continuată 

cu succes și în acest semestru, prin activitățile de specialitate, solicitările din partea școlii și a 

Inspectoratului școlar Suceava. În acest context, profesorii de limbi moderne, metodiști în cadrul IȘJ 

Suceava, prof. Bejinaru Alexandra, Munteanu Petronela, Arotăriței Monica, Dăscăliuc Anca și Hisem 

Gabriela au efectuat inspecțiile conform deciziilor primite, și au participat la comisiile la care au fost 

solicitați (profesori asistenți in cadrul comisiei Concursului pentru ocuparea functiilor de director si 

director adjunct, membri în comisia de evaluare a dosarelor de gradație). 

În raportul individual prezentat de profesorii de limbi moderne au fost menționate activități de 

specialitate relevante ce vor fi menționate mai jos. 

Doamna Monica- Petruța Arotăriței profesor de limba engleza în cadrul Colegiului de Artă 

„Ciprian Porumbescu” Suceava, absolventa a Universității Ștefan cel Mare Suceava, Facultatea de Litere, 

specializarea Engleză- Franceză, (membră a Asociației “Silvia Manoliu Association for Anglophone 

Studies” din cadrul USV Suceava și a AESV- Asociația Educatorilor Suceveni), profesor metodist al ISJ 

Suceava,  a desfășurat în anul școlar 2021-2022, semestul al II-lea următoarele activități: a participat la 

Simpozionul Județean cu participare națională “Asigurarea succesului școlar prin parteneriat Școală- 

Familie” cu lucrare proprie și cu lucrările elevilor,  (februarie 2022, organizator Școala Gimnazială nr 6, 

Râmnicu Sărat) ; a participat cu lucrare proprie la „Simpozionul Național Exemple de bune practici în 

recuperarea elevului cu CES”, ediția a VI-a (organizator Centrul Școlar de Educație Incluzivă„Sf. 

Andrei”, Gura Humorului ) ; a luat parte la Simpozionul Internațional „Competențe europene în educație 



și formare profesională, metoda CLIL- Content and Language Integrated Learning”, organizator Colegiul 

Național „Grigore Moisil” (februarie 2022); a participat la Simpozionul- Concurs Național „Importanța 

instrumentelor digitale în educație și formare”, cu referat publicat în revista electronică cu ISBN 978-

973-0-36045-5 (aprilie 2022) ; a participat la Conferința municipală cu participare națională și 

internașională „Formarea și dezvoltarea competențelor inter/ transdisciplinare ale evelului în cadrul 

orelor de limbă engleză” (26 februarie, 2022, organizator Liceul „Principesa Natalia Dadiani”Chișinău) ; 

a colaborat cu editura Edu, publicând un articol de specialitate în revista Erducrates nr129, iunie 2022, 

ISSN 2285-8466 A participat la webinarul „Developing speaking skills for B1, preliminary for Students 

and B2 First for Schools: a focus on pronunciation”, organizator Cambridge Assessment English ; a 

participat la conferința online „Supporting Displaced learners and teachers from Ukraine”, organizator 

Cambridge Assessment English și Cambridge University Press; a participat cu lucrarea intitulată “Digital 

Citizenship” la Conferința europeană”  STEAM- Dezvoltarea abilităților de viață“, conferință din cadrul 

proiectului Erasmus “Steam by Steam”, organizator Școală Gimnazială nr 10, Suceava; a participat la 

patru webinarii sub titlul „Luna Siguranței pe Net”, februarie 2022, organizator Funația World Vision 

România; a fost supraveghetor la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea funcției de 

director (18.02.2022); a făcut parte din comisia de organzare a Olimpiadei de limba engleză, faza pe 

școală. A elaborat subiecte și bareme de evaluare pentru etapa locală a Olimpiadei de limba engleză 

(03.03.2022) ; a elaborat subiecte și bareme de evaluare pentru etapa județeană a Olimpiadei de limba 

engleză (23.03.2022) ; a fost profesor evaluator în cadrul Olimpiadei de limba engleză, faza județeană; a 

colaborat cu Asociația Edumax  Suceava la organizarea Olimpiadei Internaționale de limba engleză 

HIPPO, English without borders, preliminary round , 2022; a coordonat elevii Zăgan Artemis (clasa aIXa 

C) și Gulei Răzvan (clasa a Xa B) ce au participat la Olimpiada Internațională de limba engleză HIPPO, 

English without borders, preliminary round , 2022 , organizator Asociația Edumax  Suceava; a coordonat 

eleva Claudia Van Dalen  (clasa a XIa C), care a participat la Olimpiada Județeană de limba engleză și a 

obținut Mențiune. A coordonat 5 elevi care au participat cu lucrări la concusrul interdisciplinar “Ne 

pretuim valorile?!”, Cristian Olariu, clasa a IXa C- Premiul I, Ioana Balan, clasa a IXa C- Premiul I, 

Cristina Sandu, clasa a IXa C- Premiul I, Ioana Anton, clasa a IXa C -Premiul II, Elisa Ujeniuc, clasa 

a XIa B- Premiul III. L-a coordonat pe elevul Aris Lucan, clasa a XI-a C, elev ce a obținut certificatul 

lingvistic Cambridge, nivel C1 ; a participat la activitățile din cadrul cercului pedagogic organizat de 

Colegiul Național „Petru Rareș”, Suceava. Ca profesor metodist a făcut parte din comisia pentru 

susținerea gradului didactic I de către dna. Negru Aurica Saveta, căs. Bahan la Liecul Tehnologic „Tomșa 

Vodă”, Solca ; a participat la seminarul online Brain Friendly Webinar(11.02.2022), organizator Neuro 

Education ; a participat la mobilitatea din Brezice, Slovania ca profesor coordonator în cadrul proiectului 

Erasmus + „Friend me, don’t bully me”, grup format din 8 elevi și 2 profesori (24-28 ianuarie 2022) ; 

a participat la mobilitatea din Ortona, Italia ca profesor coordonator în cadrul proiectului Erasmus + 



„Friend me, don’t bully me”, grup format din 5 elevi și 2 profesori (04-08  aprilie 2022) ; a participat la 

mobilitatea din Gazinatep, Turcia ca profesor coordonator în cadrul proiectului Erasmus + „Mosaic Art: 

each mosaic has a story to tell”, grup format din 4 elevi și 2 profesori (18-22 aprilie 2022). A organizat 

mobilitatea din Ansio, Italia ca profesor coordonator în cadrul proiectului Erasmus + „Mosaic Art: each 

mosaic has a story to tell”, grup format din 4 elevi și 2 profesori (02-07 aprilie 2022). A participat la 

mobilitatea din Chios, Grecia ca profesor coordonator în cadrul proiectului Erasmus + „Friend me, don’t 

bully me”, grup format din 4 elevi și 3 profesori (09-13  mai 2022). A organizat și susținut ateliere de 

lucru în cadrul proiectului Erasmus + „Friend me, don’t bully me”, în cadrul mobilității din Suceava, 

România (7-11 martie 2022). A diseminat în presa locală activitățile din cadrul proiectelor Erasmus + 

„Friend me, don’t bully me” și „Mosaic Art: each mosaic has a story to tell”. A implementat proiectul 

educațional internațional Girls Go Circular la nivelul Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”(martie 

2022). A implementat proiectul educațional internațional WiSTEM2D (Women in Science, Technology 

, Engineering, Mathematics , Manufacturing and Design) la nivelul Colegiului de Artă „Ciprian 

Porumbescu”(martie, aprilie, mai 2022), în parteneriat cu Ja Romania. A susținut lecția despre Reducere 

și Reutilizare în cadrul Programului Educațional Național al Hărții Reciclării, la clasa a XIa B. A urmat 

cursul “Students as Designers of Learning Spaces” pe platforma eTwinning (25.02-11.03.2022, 15 ore 

de formare). A inițiat proiectul internațional eTwinning „Safe Online Teaching” în parteneriat cu 

profesori din Bosnia-Herțegovina, Italia și Turcia. A inițiat proiectul internațional eTwinning 

„Responsability Educates” în parteneriat cu profesori din Slovenia (mai 2022) și a atras finanțări 

extrabugetare (suma de 293, 42 lei), în calitate de profesor diriginte, prin intermediul comitetului de 

părinți a clasei a XIa B, care absusținut financiar realizarea activității “În lumea copilăriei”, din cadrul 

proiectului  SNAC„Voluntari în folosul comunității”. A participat la activitatea de voluntariat „Și tu poți 

să ajuți! Fii alături de Andreea! în parteneriat cu elevii clasei a V-a A de la Colegiul Național “Petru 

Rareș,” Suceava, activitate unde s-a strâns suma de 7.094 lei, bani donați Asociației Aripi de Bucovina 

pentru sprijinul unui copil bolnav de cancer. A făcut parte din comisia de Bacalaureat de evaluare a 

competențelor lingvistice și digitale. A  colaborat cu Organizația Salvați Copiii în cadrul programului 

national „Alegeri sănătoase” și „Și noi avem drepturi!” ; a atras finanțări extrabugetare nerambursabile 

în calitate de profesor coorodnator, prin intermediul proiectelor  ERASMUS- Proiect Erasmus 

“DIGITALLY READY GENERATION FOR THE LABOUR MARKET”, proiect înregistrat cu 

numărul de referință 2021-2-ES01-KA210-SCH-000047917. 

Doamna profesoară Anca-Viviana Dascaliuc a promovat imaginea școlii în comunitate prin 

participarea și rezultatele elevilor la concursuri, competiții, activități extracurricuriculare și extrașcolare, 

realizate în mediul școlar, extra-școlar și online. S-a implicat activ elevii în programe de pregătire pentru  

concursuri si olimpiade şcolare si programe educaţionale.Am elaborat subiecte pentru etapa locala si cea 

judeteana a olimpiadei de limba engleza.  A diseminat exemplele de bune practici obţinute în concursuri 



şi activităţi extracurriculare la nivelul şcolii şi comunităţii. A participat la activitatile incluse in calendarul 

proiectului Erasmus Juliet (hosting week in Romania și mobilitate în Finlanda). A contribuit la elaborarea 

programului de activități al comisiei metodice din care fac parte si am derulat activități metodice  pe 

parcursul anului școlar. În documentele de programare ale unităţii de învăţământ a urmărit parcursul 

profesional al elevilor şi prin valorificarea produselor activităţii elevilor în contexte şcolare diferite, 

stimulative, cum ar fi participarea la examenele Cambridge. Elevele Albu Sara si Cvasniuc Gyulia au 

obtinut rezultate meritorii la etapa judeteana a olimpiadei de limba engleza. 

Doamna profesoară Hisem Gabriela a făcut parte din Comisia judeţeană de elaborare a subiectelor 

pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă (limba engleză, limba franceză, limba 

germană) pentru admiterea în anul şcolar 2022-2023 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a 

unei limbi moderne de circulaţie internaţională, sesiunea mai 2022. 

A făcut parte la nivelul unităţii din Comisia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi 

didactic auxiliar, pentru anul şcolar 2021-2022. A fost membru în Comisia de organizare pentru 

Olimpiada naţională interdisciplinară de limba şi literatura română şi religie, Cultură Şi spiritualitate 

românească, (clasele V-VIII), Etapa naţională, ce se va desfăşura la Colegiul Economic Dimitrie 

Cantemir, Suceava, în perioada 11-15 mai 2022. A participat în calitate de  membru în comisia de evaluare 

a lucrărilor la activitatea extra-curriculară Proiect Parteneriat Educaţional BIODIVERSITY PROJECT, cu 

tema Flower Power — ediția a XII-a — secţiunea liceu (SENIORS), concurs interjudeţean în limba engleză 

cuprins în C.A.E.R.I./2022, domeniul Educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile, poziţia 1560. A 

coordonat elevi la activitatea de schimb de experientă şi de bune practici European Exchange 

Meeting,  în data de 21 mai, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" Suceava. A făcut parte din 

grupul de lucru care a elaborat propuneri de subiecte pentru Olimpiada de limba engleza, etapa 

locală, în anul scolar 2021-2022. A participat la instruire privind accesarea  platformei informatice SCIM 

şi a dobândit competențe digitale în domeniu, desfăşurat la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" Suceava, 

în data de 19.01.2022. A participat la Conferința regională „Autonomie, independență și vârsta adolescenței", 

desfășurată în cadrul Comisiei județene de prevenire a violenței în mediul școlar organizată de I.S.J. Suceava – 

educație permanentă în parteneriat cu Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, pe data de 8 aprilie 

2022. 

PREMII obținute de elevii doamnei prof. Hisem Gabriela : Premiul III eleva  Hrițcu Andreia Diana 

la Concursul Național cu Participare Internațională Art from Heart", Suceava, Romania, ediția IV – 2022 ; 

Premiul II a fost obținut de eleva  Grosu-Romașcu Ligia-Iulia ; Premiul III - Shloshberg Hannah,  Premiul 

I – Hagiu Maria. Eleva Hrițcu Andreea Diana din clasa a XI-a, a obținut Mențiune la Olimpiada de limba 

engleză, etapa județeană. 

Prof. dr. Munteanu Maria Petronela a derulat activități de specialitate, în calitate de profesor limba 

franceză, membru al Consiliului Consultativ IȘJ al disciplinei limba franceză, profesor metodist, profesor 



abilitat evaluator DELF (A1-C2), profesor formator în echipa pedagogică a Alianței franceze Suceava. 

A derulat activitate de cercetare, a publicat articole de specialitate în calitate de profesor doctor, membru 

în echipa de implementare a Proiectului de cercetare „O istorie a traducerilor în limba română – secolele 

XVI-XX (ITLR)”, coordonat de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Litere și Științe 

ale Comunicării. Ca membru în Consiliul Director al Asociației de ajutorare a copiilor și tinerilor din 

sistemul de protecție a copilului aflat în dificultate EUROACTIV Suceava, s-a implicat in numeroase 

activități de voluntariat. 

Activitatea derulată a vizat și în acest semestru continuarea proiectelor în derulare, asigurarea 

condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor propuse, participarea la mobilitățile virtuale și fizice, 

exploatarea oportunităţilor apărute în cadrul Erasmus+, încheierea de noi parteneriate cu alte instituţii şi 

organizaţii europene, precum și promovarea imaginii şcolii prin diseminarea activităţilor desfăşurate de 

profesorii şcolii. 

Prof. Munteanu Petronela a obținut bursa de stagiu oferită de France Education International și a 

participat, în Franța, în perioada 10 - 23 iulie 2022, la stagiul de formare BELC, les métiers du français 

dans le monde”, derulat la Universitatea din Nantes, unde a urmat modulele de formare, coordonate de 

FEI France Education International : „Examiner et corriger les epreuves du DELF-DALF. 

Habilitation”, modul de 30 de ore, prezență fizică și „Intégrer la gamification en classe de FLE”, modul 

de 15 ore, prezență fizică. A participat și la cursuri de formare online pe platforma internațională FEI+ 

(France Education International) „BELC : Découvrir le CECRL et le dispositif DELF-DALF” și „Se 

former à l'évaluation des épreuves du DELF Prim”. A coordonat elevi la activitățile cultural artistice 

organizate in cadrul parteneriatului cu Biroul francez  Suceava: „Dupa-amiezi francofone”. A participat 

ca profesor evaluator DELF, în comisia de evaluare DELF, organizată la Colegiul Național „Petru Rareș” 

Suceava. A fost profesor evaluator în comisia de bacalaureat bilingv francofon, proba anticipată 

organizată la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava. A fost profesor formator îm cadrul proiectului 

județean francofon Școala de vară francofonă „Découvrir le français dès le plus petit âge”, iulie 2022. 

În calitate de Coordonator al parteneriatului de schimb interșcolar Erasmus+ K229, Juliet, 

Women Open to Modern European Nation, a derulat activități specifice de implementare a acestuia, 

alături de ceilalți membri din echipa de proiect, prof. Bejinaru Alexandra, prof. Dăscăliuc Anca, activități 

precum „European Exchange Meeting”, „Expériences éducationnelles européennes”, dar și mobilități 

cu elevii la școlile partenere din Finlanda și Franța.  

Tot împreună cu prof. Bejinaru Alexandra și Dăscăliuc Anca au coordonat parteneriate școlare și 

activități conexe în cadrul proiectului european Juliet Women Open to European Modern Nations, 

Erasmus+ KA229, în cadrul parteneriatelor încheiate cu Palatul Copiilor Suceava, Alianța Franceză 

Suceava. 



A participat activ la activităţi metodice organizate la nivel de I.S.J. şi C.C.D. (consfătuiri, cercuri 

pedagogice) în consiliile profesorale, în comisii de specialitate (verificări, examene de sfârșit de an, 

competențe, olimpiade, concursuri) și a popularizat rezultatele elevilor în comunitate, in massmedia 

locală. 

Prof. Munteanu Petronela, împreună cu prof. Bejinaru Alexandra, Isache Alina și Țibu Dana, au 

coordonat elevi la concursuri/competiţii locale și judeţene cuprinse în CAEN/CAEJ : „Mathématiques 

sans frontières”, etapa pe școala, precum și la Concursul Art from Heart, elevii coordonați de prof. 

Munteanu Petronela au primit numeroase premii : Creangă Ana - Premiul I, Beiu Andreea - Premiul II, 

Rușcuța Simona - Premiul III. 

Prof. Munteanu Petronela a coordonat, împreună cu prof. Bejinaru Alexandra, stagiul pedagogic 

de Master (1 MEEF, 1er degré), în perioada 21 februarie - 4 martie, conform Convention de 

stage (Internship Agreement), încheiat cu Institut National Supérieur du Professorat et de 

l'Éducation (Inspé) de l'Académie de Reims și Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. 

Așadar, și în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022, profesorii de limbi moderne s-au 

implicat cu serioizitate în activitățile de predare, evaluare, perfecționare și a existat un interes constant 

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

stimuleze comunicarea, performanța școlară, inovația. Prin calitatea activităților desfășurate la nivelul 

catedrei, s-a demonstrat flexilibilitate, corectitudine, probitate morală și profesională.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE 

  

  În semestrul II din anul şcolar 2021-2022 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. Avându-se în vedere contextul general, desfăşurarea orelor în mediul 

online, Comisia metodică „Om si societate” și-a propus: Respectarea programei școlare, a normelor de 

elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile clasei ; 

Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor 

specifice; Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării 

activităților didactice; Organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare 

la mediul școlar și extrașcolar; Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații, a diverselor 

instrumente de evaluare, inclusiv a celor din online; Formarea deprinderilor de studiu individual și în 

echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de ”a învăța să înveți”; Valorizarea rezultatelor 

evaluării și oferirea de feedback fiecărui elev; Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de 

evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare; Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a 

elevilor. 

Dl. Prof. Corniciuc Marius a susținut referatul "Firma și mediul concurențial" și lecția 

demonstrativă "Resursele necesare derulării unei afaceri". 

Membrii Comisiei au utilizat resursele educaționale puse la dispoziție  de MEC și platforma 

online G-Suite for Education - pusă la dispoziție de către unitatea de învățământ pentru continuarea 

învățării în mediul online la toate clasele din încadrare.  

Sub îndrumarea prof. Țolca Doinița, elevii din clasa a VI a B au participat la Concursul Școlar 

Național de Geografie pentru clasele V-VII „Mica Olimpiadă de Geografie-Terra”, etapa județeană, 

din aprilie 2022, anul școlar 2021-2022, Premiul III – Rusu Elena Loredana, Mențiune -Tabarcea 

Alexandru Constantin și la Concursul Național ”Mesajul meu antidrog”, faza județeană, Locul II – 

Mirăuți Edi, Albu Tamara, Netbai Emanuela, Duciuc Mirela, Curic Lidia;  la concursurile din programul 

SNAC s-au obținut:   Premiul I, nivel 2, Concursul Național ”Mascota SNAC” –, îndrumător prof. 

Chiriliuc Oana, prof. Țolca Doinița și Premiul I, nivel 1, Concursul Național ”Mascota SNAC” –, 

îndrumător prof. Hisem Gabriela, prof. Țolca Doinița.  Prof.Țolca Doinița a utilizat rezultatele evaluării 

prin intermediul simulării examenului de Bacalaureat, realizate la clasele a XII a A, C și D în realizarea 

unor secvenţe de pregătire a elevilor care susţin examenul de bacalaureat la disciplina Geografie. În ceea 

ce privește examenul de bacalaureat sesiunea 2022, procentul de promovare la disciplina Geografie este 

de 97,67% la clasele din încadrare (43 elevi înscriși, 42 promovați, 1 elev respins, media generală 8,53). 



 La capitolul dezvoltare profesională, Prof. Țolca Doinița a fost membru în comisia de interviu în 

cadrul Concursului de ocupare a funcției de conducere organizat de ME, ianuarie-februarie 2022; a fost 

membru evaluator în Comisia de organizarea, evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru olimpiada 

de geografie, clasele VIII-XII, etapa județeană, din 12 martie 2022, organizată la  C.N.”Mihai Eminescu” 

Suceava (decizie nr.586/01.03.2022, eliberată de ISJ); membru în Grupul de Lucru pentru elaborarea 

subiectelor la Olimpiada de geografie, etapa județeană, din 12 martie 2022, anul școlar 2021-2022 

(decizie nr.587/01.03.2022, eliberată de ISJ); membru în Grupul de Lucru pentru elaborarea subiectelor 

la Olimpiada Interdisciplinară Științele Pământului, etapa județeană, din 13 martie 2022, anul școlar 

2021-2022 (decizie nr.589/01.03.2022, eliberată de ISJ Sv.); secretar în Grupul de Lucru pentru 

elaborarea subiectelor la Concursul Școlar Național de Geografie pentru clasele V-VII ””Mica 

Olimpiadă de Geografie-Terra, etapa locală, din 19 martie 2022, anul școlar 2021-2022. A participat ca 

profesor evaluator la Simularea examenului de Bacalaureat, sesiunea martie 2021; vicepreședinte în 

Comisia de organizarea, evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru Concursul Școlar Național de 

Geografie pentru clasele V-VII ””Mica Olimpiadă de Geografie-Terra, etapa județeană, din 09 aprilie 

2022, organizat la Școala Gimnazială nr.10 Suceava;  președinte, secția Arte Vizuale, în Comisia pentru 

susținerea probelor de aptitudini, în vederea admiterii elevilor la clasa a IX a la Colegiul de Artă ”Ciprian 

Porumbescu” Suceava, pentru anul școlar 2022-2023; secretar în Comisia județeană de organizarea a 

Concursului Școlar Național de Geografie pentru clasele V-VII ””Mica Olimpiadă de Geografie-

Terra, etapa națională, din 14 mai 2022, organizat la Școala Gimnazială Miron Costin Suceeava; membru 

evaluator în Comisia de evaluare în cadrul Concursului pentru acordarea gradațiilor de merit, sesiunea 

2022, disciplina Geografie. A participat ca profesor evaluator la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-

iulie 2022, centrul zonal de evaluare de la Liceul Teoretic ”Filadelfia” Suceava. De asemenea a  postat  

materiale didactice/teste de evaluare pe platforma educațională www.didactic.ro . 

Prof. Gavrilovici- Bilan Liliana-Doiniţa a participat  la  cursul de formare CPEECN, disciplina 

istorie; a transmis competențele dobândite în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 „Curriculum relevant, educație deschisă pentru 

toți – CRED” în cursul de formare susținut la grupele formate de Casa Corpului Didactic Suceava – 

disciplina Istorie ; a participat la Conferința regională „Autonomie, independență și dependență la 

vârsta adolescenței”. A participat, în calitate de profesor evaluator, la Olimpiada de istorie faza 

județeană, din 19 martie 2022, organizată la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava și este 

Responsabil al Comisiei metodice Om și societate. 

 Prof. Țolca Doinița a participat la campania - proiectul „19 zile de activism împotriva abuzurilor 

asupra copiilor și tinerilor” cu teme: ”Bune practici în domeniul prevenirii și combaterii violenței 

asupra copiilor. Adolescenții spun ”NU” violenței. 19 Days Prevention Kit 2021. Chestionar 

bullying”Cercurile compasiunii”, elevii: Hromei Mihail, Gemănar Florentina, Crainiciuc Roxana, 

http://www.didactic.ro/


Cazac Adriana, Arganisciuc Miruna, clasa a X a B. A participat în echipa de proiect - Proiectul 

educațional ”MărțiShare” organizat de Colegiul de Artă Suceava, în parteneriat cu Asoaciația Părinților 

și Absolvenților Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” 15 ianuarie- 8 martie 2021 

 Doamna prof. Munteanu Anamaria a organizat  atelierului cu tema „Întreabă preotul" cu participarea 

elevilor clasei a IX a E la Biserica Domnițelor din Suceava; a organizat ore de curs la mănăstirea Sfântul 

Ioan cel Nou și închinarea la moaștele Sfântului Ioan cel Nou pe 2 iunie, l hramul mănăstirii, împreună 

cu elevii claselor a III- a B și a II- a B, a vizitat  expoziția „Candele vii", în luna mai, la Muzeul de 

Istorie din Suceava, cu participarea elevilor din clasa a IX a B, a  participat la Marşul Pro Vita impreună 

cu elevii clasei a IX a; a organizat  împreună cu Pr. Ciprian Rusu, a Centrului Eclessia la biserica Sf. 

Dumitru, cu participarea elevilor din clasele aX-a E, a X -a D,a IX-a A, a participat impreună cu o parte 

din elevii inscrişi în Centrul Eclessia la piesa de teatru „Să nu ne răzbunați", spectacol care redă drama 

basarabenilor deportați.                                                                                     

  Pe data de 9 octombrie, Prof. Gavrilovici- Bilan Liliana-Doiniţa a  comemorat Holocaustul printr-o 

serie de activităţi organizate la clasă, în cadrul Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”. Au fost 

organizate activități specifice pe 24 ianuarie și 1 decembrie. S-a implicat în organizarea unor activităţi 

extracurriculare în colaborare cu Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ-TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

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

stabilit la început de an. Profesorii din catedra de matematică și tehnologia informației  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; 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 al doilea semestru și încheierea de procese verbale pentru 

fiecare ședință a comisiei metodice. 

Membrii  comisiei de matematică și tehnologia informației au participat la diverse proiecte, activitati, 

conferințe, cursuri de perfecționare. Doamna profesoară  Țibu Dana Cristina a absolvit Programul de 

formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale 

(CPEECN), acreditat prin OMEC 6081/2020 ca program de tip blended learning, cu durata de 60 de ore, 

(online meeting 30 de ore, online learning 30 de ore, cu respectarea prevederilor OMEC 5138/2021), în 



perioada ianuarie-februarie 2022; a derulat activități metodice în cadrul stagiului pedagogic (Stage 

pedagogique de Master 1 MEEF, 1-er degre), efecuat în cadrul convenției de practică pedagogică dintre 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescuˮ Suceava și Institut National du Professorat et de l'Education 

(Inspe) de l'Academie de Reims, 21.02.2022 – 4.03.2022; a participat în calitate de coordonator la 

Simpozionul Multidisciplinar Internațional ,,Profesorul – creator de educație”; a făcut parte din 

Comisia de elaborare a Regulamentului Simpozionului Multidisciplinar Internațional  ,,Profesorul – 

creator de educație”; a organizat și a coordonat Seminarului Didactic Internațional de comunicări 

științifice „Școala Românească – între inovație, creativitate și performanță”; a participat la schimbul 

de experiență și diseminarea proiectelor educaționale în cadrul Simpozionului Multidisciplinar 

Internațional  ,,Profesorul – creator de educație”, eveniment organizat în cadrul Seminarului Didactic 

Internațional de comunicări științifice „Școala Românească – între inovație, creativitate și performanță”. 

De asemenea, doamna profesoara Țibu Dana a făcut parte din echipa de coordonatori ai revistei 

internaționale „Explorator în educațieˮ, nr. 4, înregistrată la Biblioteca Națională a României, ISSN 

2784-0646 ISSN-L 2784-0646 și din echipa de organizare a activității Seminarului Didactic Internațional 

de comunicări științifice „Școala Românească – între inovație, creativitate și performanță”. 

Doamna profesoara Isache Alina a întocmit opționalul: Geometrie descriptivă, a organizat Etapa locală 

a Olimpiadei Naționale de Matematică; a participat în calitate de coordonator la Simpozionul 

Multidisciplinar Internaţional ,,Profesorul – creator de educație”, organizat de Centrul de resurse 

educaționale; a  participat la schimbul de experiență și diseminarea proiectelor educationale în cadrul 

Simpozionului Multidisciplinar Internațional ,,Profesorul – creator de educație”; a  participarea la 

Seminarul Didactic Internațional de comunicări ştiințifice ”Școala Românească – între inovație, 

creativitate și performanță”; a  făcut parte din echipa de coordonatori ai revistei internaţionale 

,,Explorator în educație”, nr. 4 și din echipa de implementare a Proiectului Educațional Internațional 

,,Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă” și a participat la schimbul de experiență și 

diseminarea proiectelor educaționale internaționale în cadrul Proiectului Educațional Internațional 

,,Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă”.  

 Doamna profesoară Runcan Lăcrămioara a pregătit elevii participanți la Olimpiada de matematică 

și la concursul national ,,LuminaMath”, unde eleva Budui Ioana Laura din clasa a VIII a A s-a calificat 

pe locul 15 la etapa județeană, iar la faza județeană a Olimpiadei de matematică a obținut mențiune. În 

plus doamna profesoară a efectuat și pregătirea suplimentară a elevilor claselor a VIII-a în vederea 

susținerii Examenului de Evaluare Națională. Doamna profesoară Runcan Lăcrămioara a susținut și 

promovat examenul pentru gradul didactic II. 

Doamna profesoară Doina Posastiuic a susținut în cadrul comisiei metodice referatul „Totul 

despre lumea virtuală, denumită Internet”. 



Mulți dintre membrii comisiei de matematică și tehnologia informației și a comunicațiilor au 

făcut parte din diverse comisii de bacalaureat și de olimpiade județene. Doamna profesoară Hrab Carmen 

și domnul profesor Hrețcanu Ciprian au fost asistenți la etapa județeană a olimpiadei de informatică 

(13 martie 2022), iar doamna profesoară Țibu Dana a fost profesor evaluator la etapa județeană a 

Olimpiadei Naționale de Matematică ( 26 martie 2022). 

Doamna profesoară Hrab Carmen a fost membru, doamna profesoară Țibu Dana a fost asistent, 

doamna profesoară Posaștiuc Coca și domnul profesor Hrețcanu Ciprian au fost evaluatori în comisia de 

bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, din centrul de examen Colegiul de Artă 

”Ciprian Porumbescu”, Suceava. Doamna profesoară Carmen Hrab a fost membru în comisia de 

organizare a simulării examenului național de bacalaureat de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”, 

Suceava, a fost persoană de contact în Comisia de organizare a simulării examenului de Evaluare 

Națională a elevilor de clasa a VIII-a de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”, Suceava, membru în 

Comisia de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, din centrul de examen 

Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”, Suceava. Doamna profesoară Runcan Lăcrămioara și domnul 

profesor Hrețcanu Ciprian au fost profesori asistenți la probele scrise ale examenului de bacalaureat, 

sesiunea iunie-iulie, la centrul de examen de la Colegiul de Informatică ”Spiru Haret” Suceava. 

Doamna profesoară Țibu Dana a fost profesor evaluator în cadrul Evaluării Naționale la finalul 

clasei a VI-a și profesor evaluator la disciplina Matematică  în cadrul comisiei din centrul zonal de 

evaluare de la Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a la Școala Gimnazială Nr. 4, Suceava și 

secretar în Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor a Olimpiadei 

Naționale de Matematică. 

Precizam faptul că unii profesori din comisie au publicat diverse materiale educative și științifice. 

Doamna profesoară Țibu Dana a publicat resurse educaționale deschise pentru disciplina Matematică pe 

platforma didactic.ro, a publicat un proiect didactic în revista Simpozionul Multidisciplinar Internațional 

,,Profesorul – creator de educație”, lucrarea fiind  publicată în volumul colectiv, înregistrat la Biblioteca 

Națională a României, ISBN 978-973-0-36428-6; a contribuit la implementarea reformei curriculare la 

nivelul învățământului românesc, prin elaborarea de fișe de lucru/ teste de evaluare/ referate la nivel 

national și a participat cu o lucare științifică/ proiect didactic la Simpozionului Multidisciplinar 

Internațional  ,,Profesorul – creator de educație”, cu sprijinul Asociației Profesionale a  Cadrelor 

Didactice „RO EDUCAȚIEˮ, alături de parteneri din Republica Moldova, Grecia, Italia, mai 2022. 

Doamna profesoara Isache Alina a publicat un proiect didactic în revista Simpozionul 

Multidisciplinar Internaţional ,,Profesorul – creator de educație”, lucrarea fiind publicată în volumul 

colectiv, înregistrat la Biblioteca Națională a României, având codul ISBN 978-973-0-36428-6; a 

publicat un studiu de specialitate/studiu de caz/lucrare ştiințifică/proiect educativ/proiect didactic în 

revista ,,Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă”, lucrarea fiind publicată în volumul 



colectiv, înregistrat la Biblioteca Națională a României, având codul ISBN 978-973-0-36428-6 și 

apublicat 5 resurse educațíonale pe platforma www.didactic.ro. 

 Domnul profesor Hrețcanu Ciprian a publicat ca unic autor la Editura Economică București, în 

luna mai 2022, cartea științifică ”Rețelele holonice de afaceri – un model de bussines în era digitală” 

(424 de pagini, ISBN 978-973-709-996-9). Cartea reprezintă rezultatul a 5 ani de studiu și de cercetare, 

este apreciată de renumiți profesori universitari și poate fi găsită la Biblioteca Națională a României, la 

bibliotecile universitare din București, Iași, Cluj Napoca și Suceava sau în comerț. 

Membrii comisiei au participat și la diverse activități de voluntariat. Doamna Țibu Dana a fost 

voluntar pentru instruirea tinerilor de etnie romă din județul Suceava cu scopul de a crește participarea 

școlară, în cadrul proiectului „Tineri romi pentru o comunitate cu inițiativă – ROMA CIVICˮ, 

implementat de către Asociația „Tinerilor Romi Miștoˮ - RYMA și formator și profesor îndrumător în 

cadrul proiectului „Tineri romi pentru o comunitate cu inițiativă – ROMA CIVICˮ. 

Doamna profesoară Runcan Lăcrămioara  a participat la activităţile de voluntariat ,,Ajutor la 

teme” (derulată 1oră/săptămână) de la biblioteca judeteană I.C. Sbierea și la Proietul SNAC - ,,Voluntari 

în sprijinul comunității”, a participat împreună cu o parte din elevii claselor a X-a D și a XI-a E la 

activitatea de ecologizare a zonei Parcul Șipote în cadrul acțiunii Let’t Do It Suceava. 

Doamna profesoara Isache Alina a participat în calitate de voluntar în cadrul proiectului 

educațional-social „Împarte - Educă - Donează”. 
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COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARĂ ȘTIINȚE- ED. FIZICĂ 

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

activitatea pe cele patru componente: curriculum, resurse umane, resurse materiale și dezvoltare 

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

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

punând accent pe caracterul practic al lecției. Toți membrii comisiei au adaptat strategiile didactice și 

conținuturile specifice disciplinelor la particularitățile de vârstă ale elevilor. Urmărindu-se creșterea 

interesului elevilor pentru disciplinele din această comisie, s-au utilizat materiale didactice atractive, 

softuri educaționale AEL, filme documentare, etc. Elevii au fost implicați în diferite proiecte, parteneriate 

și concursuri școlare. Progresul elevilor a fost monitorizat prin aplicarea periodică a testelor de evaluare 

curentă și la sfârșitul semestrului s-a aplicat testarea  sumativă. Doamna profesoară Ventoniuc Nicoleta 

a participat la cursul de formare continuă „Managementul carierei și dezvoltării personale”, organizat 

de Asociația Didakticos Timișoara, 08.11 -17.12.2021. 

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

și la Cercurile pedagogice. S-au urmărit asigurarea funcționalității laboratoarelor de specialitate, 

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

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

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

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

Nicoleta în cadrul proiectelor desfășurate a încheiat parteneriate cu Asociația Biosilva Șendriceni, județul 

Botoșani, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, cu Complexul de 

recuperare neuro-psiho-motorie ”Blijdorp – O nouă viață” Șcheia, județul Suceava și parteneriat cu 

Direcția Națională de Administrare a Parcului Național Ceahlău, județul Neamț. Doamna profesoară 

Ghervan Oana a încheiat parteneriate cu Muzeul Național al Bucovinei și cu Asociația Outdoor the 

World. 

Doamna profesoară de biologie, Ventoniuc Nicoleta s-a  implicat în următoarele activități: a 

participat la activitatea de voluntariat „Let’s Do It, România!” în județul Suceava –18 septembrie 2021, 

împreună cu elevii de gimnaziu și liceu, a coordonat proiectul „Daruri de crăciun” - activitate de 

voluntariat desfășurată la Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie ”Blijdorp O nouă viață”, 

împreună cu elevii clasei a 10 a E, 20 decembrie 2021; a coordonat proiectul „Călătorie în timp, domnia 

lui Alexandru Ioan Cuza”, 28 ianuarie 2022, activitate desfășurată împreună cu elevii clasei a 10 a E; a 

coordonat proiectul „Grație în desen și culoare” – 8 martie 2022, au participat elevii clasei a 10 a E. 

Doamna profesoară Ventoniuc Nicoleta a fost profesor lector pentru disciplina Biologie la clasa a X- a, 



la Centrul Județean  de Excelență Suceava, în anul școlar 2021-2022. A organizat etapa școlară a 

Concursului de biologie „George Emil Palade” la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” și a elaborat 

subiectele pentru clasele a VI- a și a VII- a. Pentru etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Biologie 

a elaborat subiectele pentru clasa a 10 a și a fost membră în Comisia de organizare și evaluare desfășurată 

la Colegiul  Național „Spiru Haret” Suceava, 19.03.2021. Doamna profesoară Ventoniuc a fost profesor 

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

Porumbescu” Suceava, mai 2022. A organizat proiectul „Zâmbet de copil”, activitate de voluntariat 

desfășurată împreună cu elevii clasei a X- a E, la Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie ”Blijdorp 

– O nouă viață” Șcheia, Suceava, 1 iunie 2022; a coordonat proiectul „Pe urmele Legendelor 

Ceahlăului”, în parteneriat cu Direcția Națională de Administrare a Parcului Național Ceahlău, 15-16 

iunie 2022,  au participat elevii de liceu de la Colegiul de Artă Suceava. Doamna profesoară este membră 

în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Suceava pentru disciplina Biologie.  

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

„Educație pentru mediu” - 08.02.2022, în parteneriat cu Muzeul Național al Bucovinei, activitate la care 

au participat elevii din clasa a VI-a A; „Educație antiincendiu” 15.02.2022, au participat elevii din clasa 

aVI-a A; a coordonat Proiectul: „Climbing togheder must be fun”  împreună cu echipa Outdoor the 

World, în data de 18.02.2022, cu participarea elevilor din clasa a VI-a A. În perioada 07-11.03.2022 a 

participat în cadrul proiectului european Erasmus+  „Friend me, don,t bully me!”, în calitate de profesor 

organizator al mobilității în Suceava. Grupul participant a fost compus din 21 membrii ai țărilor 

participante: Grecia, Turcia, Italia, Slovenia și România. A participat la activitatea de caritabilă 

„Sărbătoarea Invierii Domnului Isus Hristos aduce mângâiere”, organizată de Asociația Euroactiv, 

în data de 22.04.2022, la  care au participat elevii clasei aVI-a A; profesor colaborator în cadrul 

proiectului european Erasmus+, intitulat „Women,s Human Rights and Gender Equality” în perioada 

01-07.05.2022; a organizat excursii tematice: „Să descoperim Maramureșul” cu elevii clasei a IV a A, în 

perioada 06-07.05.2022,  „Micul alpinist”, excursie cu itinerar de o zi cu elevii clasei a-V-a A, în data 

de 21.05.2022. Doamna profesoară Ghervan Oana a publicat articolul științific „Obiectivul principal pe 

care îl urmăresc femeile în programe de fitness și disponibilitatea lor pe ședințe de lucru”, în cadrul 

Congresului Internațional ”Sport. Olimpism. Sănătate”, 13.05.2022, Chișinău, Republica Moldova. 

Doamna Ghervan Oana este doctorand, anul III, și a participat cu lucrarea ”Cercetarea influenței 

diferitelor programe de fitnness asupra dezvoltării fizice și a capacităților de forță ale femeilor adulte”, 

în cadrul  Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, Chișinău. A participa în cadrul Examenului 

de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie 2022, în calitate de profesor asistent; este profesor diriginte la 

clasa a VI a A. 

Doamna profesoară de Educație Fizică și Sport, Petrovici Corina Silvia s-a implicat în 

următoarele activități la nivel de colegiu a organizat competițiile: Cupa Mărțișorului -1.03.2022, Cupa 



Absolventului la Fotbal -21.05.2021. La competițiile organizate de O.N.S.S. Suceava, eleva Ochiană 

Delia din clasa a X-a B s-a clasat pe Locul I la competiția GRAND-PRIX, Cristina Casandra, etapa 

județeană la proba OPEN 100 m.  A participat la următoarele activități: „1 Februarie – Ziua Mondială 

A Cititului”  - 1-4 februarie 2022 (clasa pregătitoare A, B); „Eminescu – Luceafărul. Eu - O Mică 

Stea” -10-14 ianuarie 2022 ( clasa pregătitoare A); Atelierul de Mărțișoare  - 27 februarie- 9 martie (clasa 

pregătitoare A, B, clasa a II-a B); a fost membră în Comisia de Organizare și Coordonare a desfășurării 

Etapei Județene a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la Baschet băieți-liceu pentru anul școlar 

2021-2022 care s-au desfășurat la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava; A participat cu elevii 

de  liceu la Campionatele de Baschet și Fotbal,  organizate de O.N.S.S. Suceava -5.04.2022.  

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

activități: a obținut Locul al III lea la Etapa Municipală de Baschet băieți -liceu 18 Martie; membru în 

Comisia de Organizare a Etapei Județene a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar - Baschet și Tenis 

de masă - 9 aprilie 2022 - Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava; a organizat „Cupa Absolventului" 

Baschet - băieți 25 martie 2022; a pregătit elevii de clasa a XII a de la Colegiul de Artă  Suceava,  pentru 

susținerea probelor sportive pentru Academia de Poliție și Facultatea de Educație Fizică și Sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE STUDII TEORETICE ȘI ARTĂ VOCALĂ 

În semestrul al II- lea, al anului şcolar 2021-2022, în cadrul catedrei de Studii teoretice şi muzică 

vocală, s-au derulat o serie de activități cu o participare și implicare activă a elevilor și profesorilor 

coordonatori. Membrii catedrei, cu precădere domnii profesori care predau disciplinele teorie, solfegiu, 

dicteu, armonie și forme muzicale, au luat parte la ,,Atelierele muzicale’’ organizate de instituția noastră, 

în colaborare cu Universitatea Națională de Arte ,,George Enescu’’ din Iași, Facultatea de Interpretare, 

Compoziție și Studii muzicale teoretice. Au fost vizate disciplinele destinate învățământului superior: 

Teoria muzicii, Muzicologie, Dirijat cor/orchestră, Compoziție muzică clasică/jazz și muzică ușoară, 

Muzică religioasă. Activitatea a fost coordonată de doamna profesoară conf. univ. dr. Loredana Iațeșen, 

însoțită de cadre didactice universitare care predau specializările menționate anterior. Domnul prof. 

Florin Griga s-a implicat în mobilizarea elevilor din clasele XI-XII, care au participat într-un număr 

considerabil. A fost cu siguranță, pentru cei care au lucrat la disciplina teorie, solfegiu, dicteu, o 

oportunitate de a-și verifica cunoștințele acumulate într-o perioadă destul de nefastă pentru ei, ținând 

cont de lucrul intermitent cauzat de pandemie, dar și o confirmare pentru noi, cadrele didactice, a 

nivelului de pregătire actual.Considerând că, finalitatea acestei acțiuni a fost una pozitivă, așteptăm cu 

interes viitoarele colaborări de acest gen. 

             Deosebit de implicată în activitățile școlare și extrașcolare, doamna profesoară Iulia Buraciuc a 

organizat, alături de prof. Raluca Schipor-Baban Concursul Național cu participare Internațională Art 

from Heart, în realizarea căruia a iniţiat şi realizat peste 330 de parteneriate între Colegiul de Artă „C. 

Porumbescu” Suceava şi alte instituţii de învățământ din țară; a organizat, alături de prof. Ciprian 

Constandache proiectele educaţionale Şansa la normalitate și Muzica la timpul prezent; a organizat, 

împreună cu prof. Ciprian Constandache şi prof. Ilie-Aurelian Zugrav, proiectul educativ O lume mai 

sigură pentru copiii noştri; a organizat, împreună cu prof. Dana Trocin proiectul Reciclează şi câştigă 

planeta; a organizat, împreună cu prof. Gabriela Hisem proiectul Marţisoare; a organizat, împreună cu 

prof. Dana Trocin şi doamna bibliotecară Alina Papuc, proiectul de activitate Educaţie prin lectură; a 

participat împreună cu elevii claselor V - XII la proiectul Ascultă 5 minute de muzică clasică/zi iniţiat 

de Radio România Muzical, pe tot parcursul anului şcolar; a participat ca profesor îndrumător în cadrul 

Taberei de Creaţie „Micii iconari” organizată de Pr. Mitu Pascal la Adâncata, Suceava, în perioada iunie-

iulie 2022; a participat activ, împreună cu elevii dumneaei, la acţiunile de voluntariat derulate în şcoală 

şi comunitate (diverse acţiuni de voluntariat desfăşurate în cadrul proiectelor Erasmus+, Asociaţiei 

Euroactiv - Suceava, în organizarea concursurilor din şcoală etc., a participat la activitatea de formare şi 

perfecţionare susţinută online cu titlul „Pachetul anti-bullying”, organizată de Echipa SELLification din 

Timişoara. 

             REZULTATELE obținute în semestrul II al anului școlar 2021-2022: 



• Premiul I Excelenţă- Sauciuc Iuliana-concursul internațional ,,Mărțișoare muzicale’’, prof.           

îndrumător Anca Griga, prof. corepetitor Florin Griga. 

• Premiul I Special-Vasilcovici Luisa, clasa a XII-a; 

• Premiul I  Excelenţă-Jitariu Lavinia, clasa a XI-a; 

• Premiul I Excelenţă-Hasna Adriana, clasa a X-a; 

• Premiul I Excelență-Tucaliuc Irina, clasa a X-a; 

• Premiul I-Dorofteiesei Cristina, clasa a X-a; 

• Premiul I Excelenţă (finalistă)-Sauciuc Iuliana-concursul național ,,Primăvara Artelor’’ 

• Premiul I Excelență-Jitariu Lavinia, clasa a XI-a; 

• Premiul I-Vasilcovici Luisa, clasa a XII-a; 

• Premiul I-Tucaliuc Irina, clasa a X-a; 

• Premiul I-Ciocârlan Andrei, clasa a X-a; 

• Premiul I-Hasna Adriana, clasa a X-a; 

• Premiul I-Dorofteiesei Cristina, clasa a X-a; 

•  Premiul I(finalistă)- eleva Sauciuc Iuliana-cl.a XII-a -concursul Național de Interpretare a  

Muzicii Românești ,,Sigismund Toduță” 

•  Premiul I- Hasna Adriana-clasa a X-a;  

•  Premiul II-Tucaliuc Irina-clasa a X-a; 

• Mențiune- Doroftiesei Cristina-clasa a X-a; 

• Premiul I- Sauciuc Iuliana-clasa a XII-a-Olimpiada destinată ciclului liceal, faza județeană; 

• Premiul I - Titianu Amalia - la Concursul Naţional cu Participare Internaţională „Art from 

  Heart”, la secţiunea Felicitări/Mărţişoare, prof. îndrumător, Iulia Buraciuc 

• Premiul II - Toma Ianis - la Concursul Naţional cu Participare Internaţională „Art from Heart”, 

la secţiunea Felicitări/Mărţişoare; 

• Premiul I - Sauciuc Iuliana - la Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineri 

 „Voci de îngeri”; 

• Premiul I - Hîrceag Sofia, la Concursul județean de muzică și dans „Copil ca tine sunt și eu”; 

• Premiul I - Luca Amalia - la Concursul județean de muzică și dans „Copil ca tine sunt și eu”; 

• Premiul I - Chindriș Cătălina - la Concursul Regional de Teoria Muzicii „George Holca”; 

• Premiul I - Kaptar Andrei - la Concursul Regional de Teoria Muzicii „George Holca”; 

• Premiul I - Crețu Maria - la Concursul Regional de Teoria Muzicii „George Holca”; 

• Premiul I - Corul “Vivat Musica” la Festivalul Concurs „Suflet de artist”; 

• Premiul I - Corul “Poco Crescendo” la Festivalul Concurs „Suflet de artist’’ 



• Premiul II- Dranca Elena, clasa a XI-a, Festivalul ,,Voci de îngeri’’, prof. îndrumător, Viorica 

Corjan 

• Mențiune- Știrbu Gheorghe, clasa a X-a- Concursul Internațional de Interpretare ,,Emanuel 

Elenescu’’, prof. îndrumător, Babiaș Anton.  

    Grupul vocal „Mlădiţe bucovinene”, coordonat de doamna prof. Anca Griga a participat în cadrul 

Proiectului Erasmus, condus de doamnele prof. Monica Arotăriţei şi Petronela Munteanu, susţinând două  

recitaluri de cântece folclorice. 

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

Profesionale, atât ca profesori îndrumători cât şi ca membri în comisii. Cei care au optat pentru 

învățământul superior de specialitate, au fost admişi la Universităţile de Arte din ţară, obţinând rezultate 

foarte bune. Domnii profesori care predau disciplina Teorie, solfegiu, dicteu, s-au implicat în pregătirea 

elevilor din județ, care au participat la Examenul de admitere în  liceu, secția teoretică , precum și în 

organizarea olimpiadelor școlare și a Concursului Național ,, Lira de Aur’’.  

Prioritară a rămas în continuare implicarea în realizarea calitativă a actului didactic, lucru 

demonstrat, de altfel, de membrii catedrei noastre, precum şi interesul major pentru ameliorarea 

eventualelor deficienţe care apar pe parcurs. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIA PROFESORILOR DE PIAN  

În semestrul II al anului şcolar 2021-2022,  în cadrul catedrei de pian, procesul de învăţământ s-

a desfăşurat ţinând cont de respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de 

proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile elevilor. 

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

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

metodică şi de specialitate, motivarea şi  îndrumarea elevilor la diverse concursuri, cât şi colaborarea cu 

părinţii. 

 Conform graficului doamna prof. Iftimiu Adriana Teodora a fost responsabilă a Cercului 

Pedagogic al profesorilor de educaţie muzicală şi muzică specializată cu tema „Stimularea elevilor 

pentru participarea la activităţi artistice extracurriculare în contextul actual” ce s-a desfăşurat online 

în data de 11.02.2022 , activitate la care au participat activ şi profesorii catedrei de pian: prof .Pintileasa 

Laura cu eleva Cristinaru Denisa clasa a X-a şi prof. dr. Corina Răducanu cu elevii Hriţcu Maria clasa a 

XI-a şi Tanase Riccardo clasa a IX-a. 

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

Elena, vicepreşedinte-responsabil catedră, prof. Iftimiu Adriana-Teodora şi membrii: prof. dr. Corina 

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

Florea Nicoleta, prof. Gagiu Ovidiu, prof. Ianoş Valentin, prof. Călin Anca, prof. Micliuc Ionuţ prof. 

Ciubotaru Ionuţ, şi prof. Creţu Lăcrimioara. 

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

decizia ISJ nr.905 din 30.03.2022 au fost numiţi membrii în Comisia de organizare şi evaluare pentru 

Concursul Judeţean de Interpretare instrumentală pentru pian complementar „ Tinere Talente”, 

ediţia a VIII-a , care s-a desfăşurat în data de 2 aprilie 2022 la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 

următorii profesori : prof. Iftimiu Adriana, prof. Onesciuc Johannes, prof. Gagiu Ovidiu , secretar, prof. 

Florea Nicoleta iar vicepreşedinte prof. Ianoş Valentin, cel care este şi coordonatorul concursului;  

doamna prof. Pintileasa Laura a fost numită membru în comisia Comisia privind organizarea Olimpiadei 

de interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice, etapa pe şcoală; d-na prof. Pintileasa Laura a 

făcut parte din comisia de organizare a Concursului „ Cel mai bun interpret”; prof. Iftimiu Adriana a fost 

numită vicepreşedinte la secţiunea pian în Comisia privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de 

interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice; doamna prof. Iftimiu Adriana a fost numită 

membru în Comisia de organizare a Concursului Naţional de Interpretare Instrumentală „ Lira de 

Aur”; în perioada 3-6 iunie a fost membru în juriu la secţiunea pian complementar a Concursului de 

Interpretare teatrală şi muzicală „ C.I. şi C.C.Nottara” ediția a II-a, online, organizat de Federaţia 

Culturală Remember Enescu – preşedinte Mihaela Tomescu. 



Prof. dr. Corina Răducanu a fost numită secretar la secţiunea pian a Comisiei privind organizarea şi 

desfăşurarea Olimpiadei de interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice, etapa pe şcoală; d-na 

prof. dr. Corina Răducanu a fost membru în juriul Concursului Internaţional de Interpretare Pianistică 

Bucovina Muzicală 16-19 iunie 2022.  

Prof. Onesciuc Johannes a fost membru în juriul concursurilor: „Cantis” de la Iaşi , „Primăvara 

artelor” Bacău, secretar al comisiei pian din cadrul Olimpiadei Naţionale de Muzică, faza zonală 

desfăşurată la Suceava. 

Prof. Hreniuc Laura a fost numită membru în comisia Comisia privind organizarea Olimpiadei de 

interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice, etapa pe şcoală; a făcut parte din comisia de 

organizare a Concursului „ Cel mai bun interpret”. 

 Domnul prof. Călin Daniel a fost numit membru în comisia Comisia privind organizarea Olimpiadei 

de interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice, etapa pe şcoală;  a fost membru evaluator în 

cadrul Comisiei pentru susţinerea probelor de aptitudini la clasa a IX-a; a fost numit membru evaluator 

în cadrul Comisiei de evaluare a probelor de aptitudini la clasa a IX-a; 

     REZULTATELE OBȚINUTE:      

Olimpiada Naţională, Faza Zonală, Suceava:    

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

• Premiul III :Stoenescu Ştefan clasa  a V-a, prof. Hreniuc Laura; 

• Menţiune :Tanase Abigail Deborah, clasa a VI-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

Olimpiada Naţională de Interpretare vocală, instr. şi studii teoretice, Timişoara; 

Premiul II : Hriţcu Maria, clasa a XI-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

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

• Premiul Special : Olteanu Andra clasa a VIII-a, prof. Onesciuc Johannes; 

                                                      Stoenescu Ştefan clasa a V-a, prof. Hreniuc Laura; 

• Premiul I: Cozma Damian, clasa a II-a, prof. Onesciuc Johannes; 

  Olteanu Andra, clasa a VIII-a, prof. Onesciuc Johannes; 

                    Stoenescu Ştefan, clasa a V-a, prof. Hreniuc Laura; 

• Premiul II : Micliuc Ioan clasa a II-a ; prof. Pintileasa Laura; 

                      Tănasă Ana Maria Beatrice, clasa a II-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

                      Balan Luca, clasa a III-a ; prof. Pintileasa Laura; 

                      Kert Andrei, clasa a III-a, prof. Onesciuc Johannes; 

     Ocu Raul, clasa a III-a, prof. Onesciuc Johannes; 

    Hîrceag Teodora, clasa a III-a, prof. Onesciuc Johannes;  

    Jitaru Cristina, clasa a V-a, prof. dr. Corina Răducanu; 



• Premiul III: Capră Petru, clasa I , prof. dr. Corina Răducanu; 

                                          Filip Selina Sarah, clasa a IV-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

Concursul  Naţional „Amadeus”, Bucureşti: 

• Premiul I: Tanase Abigail Deborah, clasa a VI-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

                  Tanase Riccardo, clasa a IX-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

• Premiul II : Hriţcu Maria, clasa a XI-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

 Festivalul - Concurs „Jurjac” Botoşani:  

• Premiul  II : Tănasă Ana Maria Beatrice, clasa a II-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

• Premiul III: Capră Petru, clasa I , prof. dr. Corina Răducanu;                            

Concursul Internaţional de Pian şi Orgă, Câmpina: 

• Premiul III: Tanase Abigail Deborah, clasa a VI-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

                                              Tanase Riccardo, clasa a IX-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

Concursul Naţional „Lira de Aur” – Suceava: 

• Premiul II : Tanase Riccardo, clasa a IX-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

• Menţiune: Stoenescu Ştefan clasa a V-a, prof. Hreniuc Laura; 

Concursul Naţional „Primăvara artelor” – Bacău: 

• Premiul II :Tanase Riccardo, clasa a IX-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

• Premiul III : Griga Ana, clasa a VI-a, prof. Onesciuc Johannes; 

                        Hriţcu Maria, clasa a XI-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

• Menţiune: Cristinaru Denisa, clasa a X-a , prof. Pintileasa Laura; 

Concursul Național „Mărţişoare Muzicale” Bucureşti : 

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

Concursul Judeţean de Interpretare instrumentală „Tinere talente" Suceava : 

• Premiul Special Fly Music- Grămadă Cezar, clasa a XI-a, prof. Iftimiu Adriana; 

• Premiul I - Grămadă Cezar, clasa a XI-a, prof. Iftimiu Adriana; 

                            -  Budui Laura Ioana, clasa a VIII-a, prof. Iftimiu Adriana; 

                             -  Cramer Flavius, clasa a VIII-a, prof. Iftimiu Adriana; 

                             -  Cucolaş Octavian, clasa a IX-a, prof. Gagiu Ovidiu; 

                             - Tănasă Iasmin, clasa a VIII-a , prof. Ianoş Valentin; 

                            - Apăvăloaie Evy , prof. Călin Anca; 

                            - Candreanu Emy , prof. Călin Anca; 

                            - Bejinaru Maria, clasa a VII-a, prof. Pintileasa Laura; 

                            -  Horătău Ştefan, clasa a V-a, prof. Hreniuc Laura; 

• Premiul II  -  Florea Bianca, clasa a V-a, prof. Gagiu Ovidiu; 



                                           -  Florişteanu Sofia, clasa a V-a, prof. Hreniuc Laura; 

                                           - Piu Timotei , prof. Creţu Lăcrimioara; 

                                           -  Şorodoc Marius clasa a XI-a, prof. Iftimiu Adriana;                                          

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

                                           - Pascu Roberta, prof. Călin Anca; 

• Premiul III – Custron Fabian  clasa a V-a, prof. Gagiu Ovidiu; 

            Poroch Carina , prof. Creţu Lăcrimioara; 

            Marţineac Isabela, prof. Creţu Lăcrimioara; 

            Muraru Matei , prof. Creţu Lăcrimioara; 

Concursul Naţional de Interpretare a Muzicii Româneşti  „S. Toduţă” – Bistriţa;  

• Premiul III : Capră Petru, clasa I , prof. dr. Corina Răducanu; 

                                                Tănasă Ana Maria Beatrice, cl. a II-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

Concursul Internaţional de Interpretare Pianistică Bucovina Muzicală; 

• Premiul II : Tanase Riccardo, cl. a IX-a, prof. dr. Corina Răducanu; 

     Hriţcu Maria, clasa a XI-a, prof. dr. Corina Răducanu 

         Privind din punct de vedere al perfecţionării, din cadrul catedrei de pian, în sem. II profesorii: 

doamna prof. Creţu Lăcrimioara a participat la Atelierul „Îmbunătăţirea  stimei de sine” în cadrul 

Proiectului privind Învăţământul secundar, în data de 18 aprilie 2022, a absolvit Cursul „Evaluarea 

formativă modernă cu ajutorul standardelor educaționale”. Profesorii catedrei de pian au participat la 

Cercurile metodice organizate în semestrul al II-lea în data de 10 februarie 2022 şi 8 aprilie 2022.  

          Printre  activităţile realizate mai putem aminti şi participarea la „Atelierele muzicale” organizate 

în parteneriat cu Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi , susţinut de lect. univ. dr. Ioana 

Stănescu pe pe 14 martie 2022 unde au participat alături de elevii lor, profesorii: dr. Corina Răducanu, 

Hreniuc Laura, Pintileasa Laura şi responsabil comisie metodică pian , prof. Iftimiu Adriana.  

           Doamna prof. Iftimiu Adriana a coordonat activitatea din data de 26.05.2022, Masterclass susţinut 

de pianista  Raluca Ştirbăţ, profesor asociat dr. la Universitatea Naţională de Arte „ George Enescu” Iaşi, 

activitatea la care au participat alături de elevii lor, următorii profesori: Hreniuc Laura, Pintileasa Laura 

şi Călin Daniel. 

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

deosebită, cu un nivel foarte bun, competenţă ce depinde de interesul, talentul, perseverenţa, seriozitatea 

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

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

deosebite la concursuri şi ieşiri in public. D-nul prof. Ciubotaru Ionuţ a participat în calitate de corepetitor 

la Olimpiada de Interpretare faza zonală Suceava cl. III-VIII, la Olimpiada de Interpretare faza naţională 



Deva clasele III-VIII, la Olimpiada Naţională Timişoara clasele IX-XII şi la Concursul de Interpretare 

Instrumentală „Lira de Aur”, unde a coordonat în calitate de însoţitor lotul de elevi. Deopotrivă a 

participat la recitalul de pian alături de Emil Bâzgă, în cadrul Galei Concursului „Lira de Aur”. A 

participat în calitate de corepetitor în cadrul spectacolului „Prin oglinda timpului 157 ani de învăţământ 

dumbrăvănean” activitate desfăşurată în cadrul parteneriatului nr. 1112 din 22.02.2022, a participat la 

recitalul din cadrul proiectului „Lumea Instrumentelor”, deopotrivă la recitalul artistic în cadrul 

deschiderii Olimpiadei Naţionale de Creativitate Ştiinţifică de la USV. Domnul prof. Lungu Cristian a 

participat în calitate de corepetitor la Concursul „Cel mai bun interpret” Suceava, Concursul 

„Primăvara Artelor” Bacău, la Olimpiada de Interpretare faza zonală Suceava cl. III-VIII, la Olimpiada 

de Interpretare faza naţională Deva clasele III-VIII, la Olimpiada Naţională Timişoara clasele IX-

XII şi la Concursul de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur”. Domnul prof. Onesciuc Johannes în 

calitate de corepetitor a participat alături de elevii săi la diferite recitaluri şi concursuri. 

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

a Concursului „Cel mai bun interpret”, Comisia privind organizarea Olimpiadei de interpretare vocală, 

instrumentală şi studii teoretice, şi deopotrivă câțiva profesori ai catedrei s-au implicat activ în 

organizarea Concursului de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur”- 2022. 

În cadrul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare s-au derulat o serie de parteneriate şi 

convenţii de colaborare, activităţi de voluntariat, concretizate în rezultate materiale sau aprecieri 

deosebite pe care partenerii noştri le-au exprimat în diferite momente.  

Doamna prof. Iftimiu Adriana a participat cu eleva Budui Laura Ioana clasa a VIII-a în data de 

15 februarie cu un moment la pian în cadrul Zilei Naţionale a Lecturii; a participat în perioada 24 

februarie -8 martie ca profesor colaborator în cadrul Proiectului „MărţiShare”; prin decizia nr.19 din 

2.03.2022 a fost numită membru în Consiliul Artistic; în perioada 7-11 martie a participat cu elevul 

Oanea Robert în cadrul Proiectului Erasmus+ KA229- ”FRIEND ME; DON'T BULLY ME” cu un 

moment muzical la pian, activitate desfăşurată la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” sala 

Auditorium; în data de 11 martie a participat cu elevul Florea Iulian, în cadrul spectacolului „Prin oglinda 

timpului 157 ani de învăţământ dumbrăvănean” activitate desfăşurată în cadrul parteneriatului nr. 1112 

din 22.02.2022; în perioada 25-26 martie s-a implicat în organizarea Olimpiadei Naţionale de Interpretare 

Instrumentală pentru clasele III-VIII , etapa zonală; în data de 29 martie 2022 a organizat o activitate, un 

proiect, cu prilejul Zilei Mondiale a Pianului, în parteneriat cu Seminarul Teologic Suceava şi Colegiul 

Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava. În data de 5 mai a participat cu duetul format din elevii Balan Robert 

cl. a X-a şi Balan Codrin cl. a XI-a la concertul „ Ars longa ,Vita brevis” organizat în cadrul Proiectului 

Erasmus+KA229 la Colegiul de Artă „ Ciprian Porumbescu” Suceava, sala Auditorium. În data de 7 mai 

2022 a participat cu eleva Gărgan Emanuela la Concertul Omagial George Enescu 67 de ani de eternitate 

la Dorohoi. În perioada 9-13 mai 2022 a participat în Grecia ,insula Chios, la ultima mobilitate din cadrul 



proiectului internaţional Erasmus+ „FRIEND ME; DON'T BULLY ME”. A participat în data de 13 mai 

2022 la Târgul ofertelor educaţionale ediţia XXII, la Shopping City Suceava cu elevul Grămadă Cezar 

clasa a XI-a. În baza deciziei ISJ nr 1336 din 2.06.2022 a fost profesor asistent în Comisia de bacalaureat 

de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; în data de 22 iunie a participat la Atelierul de Muzică 

a Şcolii de vară Francofonă, iar în luna iulie a desfăşurat activităţi de voluntariat la Aşezământul de copii 

„Sfântul Ierarh Leontie” de la Rădăuţi. În perioada 1-5 august a participat la şcoala de vară „ Vis de 

vară....Hai la   şcoală!!!”care s-a desfăşurat la Şcoala gimnazială „ Ioan Vicoveanu” din comuna Vicovu 

de Jos. 

Domnul prof. Onesciuc Johannes a participat cu elevii Constandache Ştefan şi Dragomirescu Alex 

în cadrul  evenimentului „ Femei de succes”. A participat cu elevii în cadrul Galei Laureaţilor 

Festivalului Intenaţional „Ciprian Porumbescu”. În urma unei elaborate cercetări a reeditat partitura 

generală şi ştimele orchestrale ale Operetei „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu, proiect trecut în 

Patrimoniul cultural imaterial, susţinut de Ministerul Culturii şi Consiliul Judeţean Suceava. 

Doamna prof. dr. Corina Răducanu a încheiat parteneriate cu diverse instituţii precum : Muzeul 

judeţean Botoşani, Muzeul Memorial George Enescu Dorohoi, Muzeul Naţional George Enescu 

Bucureşti; în data de 29 martie 2022 a participat cu elevii Tanasă Ana Maria, clasa a II-a şi Tanase 

Riccardo, clasa a IX-a, la activitatea din cadrul proiectului organizat cu prilejul  Zilei Mondiale a 

Pianului, în parteneriat cu Seminarul Teologic Suceava şi Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava ; 

în perioada 7-11 martie a participat cu elevii Jitaru Cristina şi Tanase Abigail  în cadrul Proiectului 

Erasmus+ KA229- ”FRIEND ME; DON'T BULLY ME” cu un moment muzical la pian, activitate 

desfăşurată la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” sala Auditorium; În data de 5 mai a participat cu 

elevul Tanase Riccardo cl. a IX-a la concertul „ Ars longa ,Vita brevis” organizat în cadrul Proiectului 

Erasmus+KA229 la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, sala Auditorium; în data de 7 mai 

2022 a coordonat recitalul clasei de pian organizat în cadrul  Concertului Omagial George Enescu 67 de 

ani de eternitate la Dorohoi; a organizat MasterClass pentru pian în cadrul proiectului „Sommerfest” 

Rădăuţi, ediţia a VIII-a, 10-14 august, având şi calitatea de director artististic al evenimentului; a fost 

însoţitor al lotului olimpic la Olimpiada Naţională de Interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice 

Timişoara, 19-22 aprilie 2022; s-a implicat în activităţile de organizare la nivelul instituţiei  ale 

Concursului Lira de Aur ; a prezentat în cadrul concursului la secţiune pian; a fost profesor asistent la 

simularea examenului naţional de clasa a VIII-a. În cadrul activităţii concertistice putem aminti: Recitalul 

„În paşi de dans” care s-a desfăşurat la Teatru Matei Vişniec pe 21 mai 2022 şi  Recitalul „ Tradiţional 

German” din cadrul SommerFest desfăşurat la Casa Municipală de Cultură Rădăuţi. 

Domnul prof. Ianoş Valentin, în urma parteneriatului cu CCS a organizat şi coordonat mai multe 

evenimente cultural-artistice; a donat cărţi la Biblioteca şcolii; a participat cu elevii la mai multe activităţi 

de voluntariat precum „Recondiţionare de partituri” cu Biblioteca Şcolii; a încheiat parteneriate cu : 



Liceul industrial „Petru Muşat” Suceava,  cu Liceul „ Mihai Băcescu” Fălticeni, Biblioteca Municipală, 

Muzeul Bucovinei, Palatul Copiilor, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. 

Domnna Hreniuc Laura, în iunie 2022 a fost profesor asistent la Examenul de  Bacalaureat și a realizat 

producţii de clasă în ambele semestre. 

Doamna prof. Călin Anca, în data de 29 martie 2022 a participat la activitatea organizată cu prilejul 

Zilei Mondiale a Pianului, activitate care s-a desfăşurat la Colegiul de Artă „ Ciprian Porumbescu” 

Suceava; În data de 13 mai 2022, a participat la Târgul ofertelor educaționale, care a avut loc la Shopping 

City Suceava. 

Domnul prof. Călin Daniel în data de 29 martie 2022 a participat la activitatea organizată cu prilejul 

Zilei Mondiale a Pianului, cu eleva Şovea Eva ,activitate care s-a desfăşurat la Colegiul de Artă „ Ciprian 

Porumbescu” Suceava; În data de 13 mai 2022, a participat la Târgul ofertelor educaționale, care a avut 

loc la Shopping City Suceava; în baza deciziei ISJ nr 1336 din 2.06.2022 am fost profesor asistent în 

Comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. 

Doamna prof. Creţu Lăcrimioara, în data de 21 februarie a participat împreună cu elevul Piu Timotei 

la Concursul „ Pe urmele maestrului Ion Irimescu” unde a obţinut premiul I; În data de 7 martie 2022 a 

cântat solo la oboi Romanța de Schumann, fiind acompaniată la pian de domnul prof. Johannes Onesciuc, 

la Recitalul din cadrul Proiectului Erasmus+, care a avut loc în Sala Auditorium; În data de 11 martie 

2022 a cântat solo la oboi în cadrul spectacolului „Prin oglinda timpului- 157 de ani de învățământ 

dumbrăvean”, care a avut loc în Sala Centrului Cultural „Acad. Eugen Simion” din Dumbrăveni; În data 

de 5 mai 2022 a participat împreună cu elevul Piu Timotei din clasa a-VI-a-pian la Concertul „ARS 

LONGA, VITA BREVIS”, organizat în cadrul proiectului Erasmus+ K2 JULIET; în data de 13 mai 2022, 

a participat cu eleva Marian Andreea la Târgul ofertelor educaționale, care a avut loc la Shopping City 

Suceava; în data de 13 mai 2022 a organizat împreună cu doamna prof. Laura Pintileasa Recitalul de 

pian, care a avut loc în Sala Auditorium de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava; în 

data de 16-17 mai 2022-  a coordonat împreună cu doamna prof. Săveanu Mihaela Proiectul „Lumea 

instrumentelor”, în cadrul căruia au avut loc două Recitaluri; În data de 18 mai a fost profesor asistent la 

Evaluarea Națională la clasa a-IV-a; în data de 23, 24, 25 mai 2022 a făcut parte din Comisia de evaluare 

la Examenele de sfârșit de an școlar -lemne; în iunie 2022 am fost profesor asistent la Bacalaureat-proba 

de competențe lingvistice și digitale; În data de 29 mai 2022 a prezentat Recitalul laureaților Concursului 

„Lira de Aur”; în data de 14 iunie a făcut parte din Comisia de evaluare pentru admitere în clasa a-V-a; 

în data de 22 iunie a colaborat cu Alianța Franceză din Suceava, coordonând împreună cu doamna prof. 

Adriana Iftimiu atelierele muzicale din cadrul Școlii de vară; În semestrul al II lea a participat la Proiectul 

Național “Ascultă 5 minute de muzică clasică”. 

Domnul prof. Gagiu Ovidiu a participat cu eleva Franciuc Emilia la recitalul instrumentelor. 



Domnna prof. Pintileasa Laura în data de 29 martie 2022 a participat la activitatea organizată cu 

prilejul Zilei Mondiale a Pianului, cu elevii Onesim Ştefan clasa a X-a de la Seminarul Teologic 

„Mitropolitul Dosoftei” și cu eleva Bejinaru Maria, clasa a VII-a de la Colegiul Naţional „Ştefan cel 

Mare” Suceava, activitate care s-a desfăşurat la Colegiul de Artă „ Ciprian Porumbescu” Suceava; În 

data de 7 mai 2022 a participat cu elevul Balan Luca clasa a III-a, la Concertul Omagial George Enescu 

67 de ani de eternitate la Dorohoi; A organizat în data de 13 mai recital de pian alături de d-na prof. Creţu 

Lăcrimioara; În iunie 2022 a fost profesor asistent la Bacalaureat-proba de competențe lingvistice și 

digitale; a fost profesor asistent la Examenul de Bacalaureat-sesiunea iunie-iulie desfăşurată Colegiul de 

Informatică „Spiru Haret” ; Pe 27 iulie a fost membru în comisia de admitere clasa a IX-a. 

În mare majoritate, profesorii de la catedra de pian au promovat activitatea şcolară şi extraşcolară 

a instituţiei prin mass-media (Crai Nou, Monitorul de Suceava, Monitorul de Botoşani, Botoşăneanul, 

Gazeta BT), radio (As, Top, Viva FM, Iaşi, Trinitas) şi apariţii TV (Intermedia, TV Plus, Bucovina TV, 

TVR Iaşi). 

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

2021-2022  a condus la rezultate bune şi foarte bune, activitate ce a beneficiat de sprijinul conducerii 

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

relației școală, părinți, comunitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIA PROFESORILOR INSTRUMENTE CU COARDE 

 

În semestrul al doilea din anul școlar 2021 – 2022, profesorii din catedra de coarde și-au 

desfășurat activitatea pe două planuri, primul vizând activitatea desfășurată la clasă cu elevii, și ca 

îndrumători pentru lucrările de competență la absolvenții clasei a XII-a, pregătirea examenelor, aparițiilor 

în public, pregătirea pentru concursuri, al doilea aspect vizând activitatea de perfecționare metodică 

realizată prin participarea profesorilor din catedră la schimburile de experiență și bune practici realizate 

în cadrul cercurilor pedagogice. Toți profesorii din catedra de coarde au făcut parte din comisiile de 

evaluare la examenele de sfârșit de an școlar.  Rodul muncii profesorilor de la catedra de coarde s-a 

materializat prin concerte, recitaluri, premii la diferite concursuri și prin reușitele elevilor la examenele 

de admitere în liceu și în facultate.    

Doamna prof. Svetlana Gheorghe a obținut Premiul I la Concursul „Cel mai bun interpret” cu 

eleva Munteanu Alexandra din clasa I, a participat cu elevele Gărgan Emanuela din clasa a XI-a și 

Zigmund Andreea din clasa a XII-a ca soliste în recitalul de muzică din 5 mai 2022 realizat în cadrul 

Proiectului Erasmus+ Juliet și cu eleva Gărgan Emanuela la Festivalul de muzică medievală de la Gura 

Humorului. De la clasa doamnei profesoare elevul Onica Florin a fost admis în clasa a IX-a la Colegiul 

de Artă „Ciprian Porumbescu” și eleva Zigmund Andreea a fost admisă la Academia de Muzică 

„Gheorghe Dima” din Cluj Napoca la secția Muzică instrumentală vioară. 

Domnul prof. Constandache Ciprian a participat la realizarea unor proiecte ca: „Art from Heart”, 

„Mărţishare”, „Reciclează şi câştigă planeta”, a organizat un recital de clasă cu elevii clasei sale de 

vioară în luna martie, a participat în diferite comisii după cum urmează: vicepreşedinte în comisia de 

organizare şi evaluare a Concursului „Cel mai bun interpret”, membru în comisia de evaluare a 

Olimpiadei Naţionale de Interpretare Instrumentală, faza judeţeană, vicepreședinte în comisia de evaluare 

a Olimpiadei Naţionale de Interpretare Instrumentală faza zonală, membru în comisia de organizare și 

desfășurare a Olimpiadei de limba engleză, etapa pe școală, membru în Comisia de organizare şi evaluare 

a Concursului judeţean de muzică şi dans „Copil ca tine sunt şi eu”, membru în comisia pentru Evaluarea 

Competenţelor Profesionale și membru în Comisia de cercetare disciplinară prealabilă pentru personalul 

didactic. La nivelul unităţii de învăţământ, a participat în cadrul Proiectului Erasmus+ „Friend me, don 

t bully me”, coordonat de doamna prof. Monica Arotăriței şi în cadrul proiectului Erasmus+ „Juliet”, 

coordonat de doamna prof. Petronela Munteanu. Am derulat activități metodice în cadrul stagiului 

pedagogic efectuat în cadrul convenției de practică pedagogică dintre Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava și Institut National Superieur du Professorat et de l’Education de l’Academie de 

Reims, a desfăşurat activităţi de voluntariat în organizarea concursurilor organizate în  cadrul colegiului 

nostru „Cel mai bun interpret”, „Art from heart” și „Lira de Aur”. A susținut recitaluri ca membru al 

Cvartetului „Royal” în diferite locații cum ar fi: Centrul Cultural din Siret, Universitatea Ştefan cel Mare, 



în cadrul Olimpiadei Naţionale de Astrofizică, la Casa de Cultură a Studenţilor din Suceava. Elevii 

îndrumați de domnul prof. Constandache Ciprian au obținut următoarele premii: 

 Două Premii I cu elevii Kaptar Andrei și Gavril Flavius la Olimpiada Naţională de Interpretare    

Instrumentală clasele III-VIII, etapa judeţeană, 

Premiul II cu elevul Kaptar Andrei și Premiul III cu elevul Gavril Flavius la Olimpiada Naţională de 

Interpretare Instrumentală pentru clasele III-VIII, etapa zonală de la Suceava, la concursul „Cel mai bun 

Interpret”, Suceava, 2022 a obținut Premiul I cu eleva Griga Irina, cinci premii II cu elevii Munteanu 

Teodor, Kaptar Andrei, Gavril Flavius, Ţanţa Darius și Ostafe Flavio. La Concursul judeţean de muzică 

şi dans „Copil ca tine sunt şi eu”, Suceava, 2022 a obținut  două Premii I cu elevii Ţanta Darius și Ostafe 

Flavio. 

Doamna prof. Cristina Ungureanu a organizat și coordonat activitatea catedrei de coarde în 

calitate de responsabil de catedră, a planificat, organizat și coordonat examenele de sfârșit de an școlar, 

a făcut parte din următoarele comisii: Vicepreședinte în Comisia pentru organizarea și desfășurarea 

Olimpiadei de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii teoretice muzicale etapa județeană, clasele IX-

XII subcomisia corzi grave, Secretar în Comisia de examinare și evaluare pentru Examenul de certificare 

a competențelor profesionale pentru învățământul liceal, filiera vocațională din Centrul de examen – 

Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, sesiunea 30 – 31 mai 2022 pentru specializarea Muzică, 

membru în Comisia județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului 

și a inspecțiilor speciale la clasă prevăzute în cadrul Concursului național pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, membru 

în Comisia de organizare a Concursului Național de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur” ediția 41 

organizată de ISJ Suceava, Primăria Municipiului Suceava și Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 

Suceava, membru în Comisia de evaluare a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală, clasele 

III-VIII, etapa națională de la Deva, 14-16 aprilie 2022, membru în Comisia de evaluare a Olimpiadei 

Naționale de Interpretare Instrumentală, clasele III-VIII, etapa interjudețeană ( zonală) organizată de ISJ 

Suceava în colaborare cu Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava în perioada 25-26 martie 

2022, Subcomisia vioară, membru în Comisia de evaluare a Olimpiadei Naționale de Interpretare 

Instrumentală, clasele III-VIII, etapa pe școală din 9 martie 2022, secțiunea vioară, membru evaluator în 

Comisia pentru susținerea probelor de aptitudini în vederea admiterii elevilor în clasa a IX-a la Colegiul 

de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, pentru anul școlar 2022-2023 la secția Muzică instrumentală 

vioară, membru evaluator în Comisia de organizare și evaluare a Concursului „Cel mai bun interpret” 

ediția XXIII, 11-13 aprilie 2022. A participat cu elevii săi ca soliști la diferite activități artistice din școală 

și municipiu, precum și la recitalul de muzică din 5 mai 2022 realizat în cadrul Proiectului Erasmus+ 

Juliet. Ambii ei elevi din clasa a VIII-a – Capră Ștefan și Cernovschi Valentina au fost admiși în clasa a 

IX-a la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava și respectiv la Colegiul Național de Artă 



„Octav Băncilă” din Iași la secția instrumentală specialitatea vioară. La Concursul „Cel mei bun 

interpret” 11-13 aprilie 2022 a participat cu șase elevi obținând șapte premii după cum urmează: Premiul 

I și Premiul „Cătălina Hapurne” – elevul Socoliuc-Goian Paul, cl. a III-a, două Premii I cu  elevele 

Costache Elena Alis, cl. a II-a și Meșinschi Melina, cl. a VII-a, Premiul II – elevul Capră Ștefan, cl. a 

VIII-a și două Premii III cu elevii Mitoceanu Damian, cl. a IV-a și Cernovschi Valentina, cl. a VIII-a. 

La Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, clasele III-VIII, etapa județeană Premiul I cu eleva 

Meșinschi Melina din cl. a VII-a și la etapa interjudețeană ( zonală) din 25-26 martie 2022 Premiul II cu 

aceeași elevă. 

Doamna prof. Doina Chișcă a fost membru Comisia de evaluare a Olimpiadei Naționale de 

Interpretare Instrumentală, clasele III-VIII, etapa pe școală din 9 martie 2022 a fost membru evaluator în 

Comisia de titularizare, specialitatea Muzică, corzi grave, a fost profesor evaluator la examenul 

reevaluare a examenului de violoncel  al elevei Ciornei Ana-Maria cl. a X-a. Doamna prof. Doina Chișcă 

a participat cu elevii clasei sale de violă ca soliști la diferite manifestări susţinute în şcoală şi în municipiu. 

Pe plan competițional a îndrumat-o la violă pe eleva Vîjîilă  Biatris, cl. a VII-a obținând cu ea: Premiul 

I. la Concursul ,,Cel mai bun interpret“ și Premiul III la Concursul Internațional de Interpretare 

Instrumentală „Emanuel Elenescu“ de la Piatra Neamț. Cu aceeași elevă a susținut un moment muzical 

în cadrul Proiectului ERASMUS, martie 2022. Personal, doamna profesoară Doina Chișcă în calitate de 

membru instrumentist al cvartetului „Lira” a susținut un recitaluri cu ocazia Olimpiadei Naționale de 

Limbă și Literatură Română de la Suceava și la Biblioteca Județeană ,,I.G. Sbiera“ în cadrul Festivalului 

Internațional ,,Ciprian Porumbescu“. 

 Domnul profesor Marius Aluncărițe a îndrumat elevii de la clasa sa de chitară obținând urmîtoarele 

premii: la “Cel mai bun interpret” 2022 un Premiu II, două premii III, și o mențiune. La Concursul 

național de chitara “Treptele Chitarei” 2022 a obținut cu elevii săi un Premiu 3 și o mențiune, la 

Concursul Internațional de Arte ediția a II-a de primăvara Premiul III, și la concursul național „Chitariștii 

României” ediția a II-a 2022 a obținut patru premii II, un premiu I și un premiu I de excelentă. 

 Domnul profesor Ilie-Aurelian Zugrav a fost membru al juriului la „Transilvania guitar festival”, 

Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală cl. III-VIII etapa interjudețeană zonală și Concursul 

de interpretare instrumentală „Cel mai bun interpret” , profesor evaluator la Concursul de titularizare și 

la Examenul de admitere în clasa a IX-a. Cu elevii clasei sale de instrument a obținut următoarele premii: 

Premiul I la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală cl. III-VIII etapa zonală, Trofeul 

„Cel mai bun interpret” și Premiul I la Concursul Național de Interpretare instrumentală „Lira de 

Aur” cu elevul Dragomirescu Alexandru din clasa a VII-a, Premiul II la Concursul Național de 

Interpretare instrumentală „Lira de Aur”, Mențiune la faza Națională a Olimpiadei de Interpretare 

Muzicală de la Timișoara clasele IX-XII cu elevul Constandache Ștefan din cl. a XI-a, două Premii I 



la Concursul de interpretare instrumentală „Cel mai bun interpret” cu elevii Olari Matei din clasa a 

VII-a și Varvaroi Andreea din clasa a VI-a, Premiul I la Olimpiada Națională de Interpretare 

Instrumentală etapa județeană cu elevul Rotaru Liviu din clasa a XI-a. Domnul profesor Ilie-Aurelian 

Zugrav a participat cu elevii Dragomirescu Alexandru și Constandache Ștefan la cursul de măiestrie 

„Sommerfest” cu domnul profesor Costin Soare de la Universitatea de Muzică din București, a realizat 

momente muzicale cu elevii săi în cadrul programului Erasmus + Juliet, la Festivalul de muzică 

madievală de la Gura Humorului, Festivalul „Ciprian Porumbescu” și la cercul pedagogic din semestrul 

al II-lea. Personal, domnul profesor Zugrav Ilie-Aurelian este membru instrumentist al Brass Orchestra. 

 Domnul prof. Florin-Silviu Ungureanu a pregătit elevii solicitați să reprezinte Colegiul de Artă la 

diferite acțiuni ale școlii, a fost coordonator al lucrării de Competență pentru elevul Gavrilovici Ionuț din 

clasa a XII cu care a obținut Premiul I la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală etapa 

județeană și a participat la faza Națională a Olimpiadei de Interpretare Muzicală de la Timișoara clasele 

IX-XII. Elevul Gavrilovici Ionuț a fost admis la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din 

Iași la secția Interpretare Instrumentală, obținând media 10 la contrabas. La sfârșitul anului școlar a 

susținut un Concert în sala Auditorium a Colegiului de Artă realizat integral cu formațiile camerale 

îndrumate de dânsul și Orchestra Colegiului sub bagheta sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIA PROFESORILOR  INSTRUMENTE  DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE 

 

Activitatea catedrei de instrumente de suflat și percuție din cadrul Colegiului de Artă ”Ciprian 

Porumbescu” Suceava, s-a desfășurat conform planificărilor întocmite la început de an școlar. 

Preocuparea majoră a catedrelor didactice din catedră fiind derularea în cele mai bune condiții a 

procesului instructive-educativ, astfel încât fiecare elev să-și însușească și să dobândească competențele 

prevăzute în programa școlară în vigoare. 

 În data de 10 februarie 2022, membrii catedrei au participat la Cercul pedagogic al profesorilor 

de educație muzicală și muzică specializată, desfășurat online, cu tema „Stimularea elevilor pentru 

participarea la activități artistice extracurriculare în contextul actual”. În cadrul acestei activități elevele 

Cureleț Ana Maria și Budui Laura Ioana, clasa a VIII-a flaut, sub îndrumarea subsemnatei, Săveanu 

Mihaiela, au interpretat un duet de flaut. Deasemeni, același duet a fost prezent și la evenimentul intitulat 

„Ziua Națională a Lecturii”, desfășurat în data de 15 Februarie 2022. În perioada 7-11 Martie a avut loc 

un program artistic desfășurat în cadrul mobilității C3 –„DRAMA AGAINST BULLYNG”, din cadrul 

proiectului Erasmus+KA229- ”FRIEND ME; DON᾿T BULLY ME”, la care  au participat și elevi din 

catedra noastră. 

  În perioada 11-21 februarie, s-a desfășurat  în școala noastră, concursul anual,  Cel mai bun 

interpret. Catedra noastră a avut în concurs 23 de elevi, aceștia obținând premii după cum urmează: 

Premiul I:  

• Semian Eduard Marian, clasa a V-a trompetă, prof.îndrumător Cristi Ruscior 

• Caterenciuc Teodor, clasa a VII-a percuție, prof.îndrumător Lucian Rusu 

• Muraru Matei, clasa a VI-a clarinet, prof.îndrumător Baicu Ciprian 

• Dascălu Cristian, clasa a VII-a clarinet, prof.îndrumător Baicu Ciprian 

• Candreanu Emanuel, clasa a VI -a corn, prof.îndrumător Tabarcea Petru 

• Croitoru Gabriel Tiberiu, clasa a VI-a corn, prof.îndrumător Tabarcea Petru 

• CiubotariuMarian, clasa a III-a percuție, prof.îndrumător Rusu Lucian 

• Poroch Carina, clasa a VI-a oboi, prof îndrumător Bolnavu Vasile 

Premiul II: 

• Avasiloaie Iannis, clasa a VII-a clarinet, prof îndrumător Baicu Ciprian 

• Budui Laura Ioana, clasa a VIII-a flaut, prof. îndrumător Săveanu Mihaiela 

• Ciubotari Xenia Daria, clasa a VII-a flaut, prof. îndrumător Săveanu Mihaiela 

• Piu Timotei, clasa a VI-a flaut, prof. îndrumător Săveanu Mihaiela 

• Marțineac Isabela, clasa a VI-a obo, prof. îndrumător Bolnavu Vasile 

• Croitor Ionuț Cristian, clasa a VI-a trompetă, prof. îndrumător Ruscior Cristi 



• Constantinescu Alexandru, clasa a VI-a trompetă, prof. îndrumător Sumanariu Florin 

• Cramer Flavius, clasa a VIII-a clarinet, prof. îndrumător Baicu Ciprian 

• Avasiloaie Iustin-Constantin, clasa a VII-a trompetă, prof.îndrumător Ruscior Cristi 

• Cureleț Ana-Maria, clasa a VIII-a flaut, prof.îndrumător Săveanu Mihaiela 

• Dociu Petru-Cristian, clasa a VII-a trompetă, prof.îndrumător Sumanariu Florin 

Premiul III: 

• Custron Fabian, clasa a V-a trompetă, prof.îndrumător Sumanariu Florin 

• Drelciuc Sophia, clasa a VIII-a oboi, prof.îndrumător Bolnavu Vasile 

• Apetroeie Daria, clasa a VII-a oboi, prof.îndrumător Bolnavu Vasile 

Menține 

• Duciuc Mattia, clasa a VII-a trompetă, prof îndrumător Ruscior Cristi.  

În data de 11 martie 2022, elevi și profesori din catedra noastră au participat la programul muzical 

organizat în cadrul spectacolului „Prin oglinda timpului – 157 de ani de învățământ dumbrăvean”, 

desfășurat în sala Centrului Cultural Academician Eugen Simion, Dumbrăveni, jud. Suceava. 

          În 25 martie, Colegiul nostru a fost gazda Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală, 

clasele III-VIII, faza zonală, la care catedra de instrumente de suflat și percuție a participat cu 13 elevi, 

obținând următoarele rezultate: La flaut, Piu Timotei, clasa a VI-a și Cureleț Ana-Maria clasa a VIII-a, 

premiul II și  Budui Laura Ioana, clasa a VIII-a, premiul III, prof.îndrumător Săveanu Mihaiela, la oboi, 

Poroch Carina, clasa a VI-a, premiul I, prof.îndrumător Bolnavu Vasile, la clarinet, Dascălu Cristian, 

clasa a VII-a premiul I și finalist, Muraru Matei, clasa a VI-a premiul II și Avasiloaie Iannis clasa a VII-

a mențiune, toți sub îndrumarea profesorului Baicu Ciprian. La trompetă, Semian Eduard Marian, clasa 

a V-a, premiul I și finalist la faza națională de la Deva unde a obținut premiul III, Croitor Ionuț Lucian, 

clasa a VI-a premiul II, prof.îndrumător Ruscior Cristi, Custron Fabian, clasa a V-a, Constantinescu 

Alexandru clasa a VI și Dociu Petru Cristian clasa a VII-a, premiul II, toți îndrumați de pref. Sumanariu 

Florin. La percuție, Caterenciuc Teodor, clasa aVII-a, premiul I, prof.îndrumător Rusu Lucian.  

         În aprilie 2022 a avut loc la Timișoara, Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală clasele 

IX-XII, la care catedra noastră a fost reprezentată de 8 elevi.  

S-au obținut următoarele rezultate:   

• Premiul I, Boloca Tudor Gabriel, clasa a XII-a saxofon, prof. îndrumător Constantin Bogdan; 

• Premiul III, Ștefan Matei, clasa a X-a fagot, prof. îndrumător Cirimpei Maricel; 

• Mențiuni, Butnariu Tabita, clasa a IX-a oboi, prof. îndrumător Vasile Bolnavu, Gafincu Darius 

Constantin, clasa a X-a trompetă, prof. îndrumător Ruscior Cristi și Vameșu Andrei Vasile, clasa 

a X-a trompetă,  prof. îndrumător Sumamariu Florin. 



 În data de 13 mai 2022, am fost prezenți  la Shopping City, unde a avut loc  Târgul ofertelor 

educaționale. Pe 16 și 17 mai, a avut loc în sala Auditorum a Colegiului nostru, micro recitaluri sub titlul 

Lumea instrumentelor. Aceste recitaluri au făcut parte din proiectul cu același nume, inițiat de prof. Crețu 

Lăcrămioara și Săveanu Mihaiela. Proiectul a avut ca scop prezentarea celor de clasa a II-a, a III-a și a 

IV-a, instrumentele care se studiază la noi în școală. 

 Și anul acesta școlar au fost prezenți la noi în colegiu profesori universitari de la Universitatea 

Națională de Arte „George Enescu” Iași, în cadrul Atelierelor muzicale, unde elevi și profesori din 

catedră au participat cu drag. Deasemeni, au avut loc și masterclass-uricu profesori de la Universitatea 

Națională de Muzică București, în cadrul proiectului „PerformArt”. 

La sfârșitul lunii Mai, a avut loc Concursul „LIRA DE AUR” și s-au obținut următoarele premii: 

• Premiul I: Roznovan Laurențiu Nicolae, clasa a XII-a trompetă, prof. îndrumător Ruscior Cristi 

și Ștefan Matei, clasa a X-a fagot, prof. îndrumător Cirimpei Maricel; 

• Premiul II: Semian Eduard Marian, clasa a V-a trompetă și Asmarandei Marius Daniel, clasa a 

IX-a trompetă, prof. îndrumător Ruscior Cristi, Butnariu Tabita și Gheorma Narcis clasa a IX-a 

oboi, prof. îndrumător Bolnavu Vasile, Muraru Matei Vasile, clasa a VI-a clarinet, prof. 

îndrumător Baicu Ciprian, Balan Robert, clasa a X-a clarinet, prof. îndrumător Paicu Daniel; 

• Premiul III: Custron Fabian Ionuț, clasa a V-a trompetă, Chipăruți David-Ioan, clasa a X-a 

trompetă și Vameșu Andrei Vasile, clasa a X-a trompetă, toți îndrumați de prof. Sumanariu 

Florin, Apăvăloaie Denis Marian clasa a XI-a trompetă, prof. îndrumător Mihai Claudiu Alin, 

Atănăsoaie Laurențiu, clasa a X-a corn, prof. îndrumător Tabarcea Petru, Dascălu Cristian 

Alexandru clasa a VII-a și Vlădianu Alexandru, clasa a IX-a clarinet, prof. îndrumător Baicu 

Ciprian, Irimia Rareș George, clasa a X-a saxofon, prof. îndrumător Constantin Bogdan; 

• Mențiuni: Constantinescu Alexandru-Florin, clasa a VI-a trompetă, prof. îndrumător Sumanariu 

Florin, Croitor Ionuț Lucian clasa a VI-a trompetă și Balan Sebastian Ionuț, clasa a X-a trompetă, 

ambii îndrumați de prof. Ruscior Cristi, Gafincu Darius Constantin și Talpariu Silviu, clasa a X-

a trompetă, prof îndrumător Mihai Claudiu Alin, Poroch Carina, clasa a VI-a oboi, prof. 

îndrumător Bolnavu Vasile. 

 Semestru II al anului școlar 2021-2022 s-a încheiat cu examenele de sfârșit de an. Pentru o mai 

bună desfășurare, s-au întocmit două comisii, una pentru instrumentele din categoria lemn și una pentru 

instrumentele de alamă și percuție. Comisia a fost compusă din: Președinte, Dir. Adj. Prof. Elena Istrate, 

Vicepreședinte, șef catedră prof. Săveanu Mihaiela iar membri, prof. Crețu Lăcrămioara, prof. Micliuc 

Ionuț, prof. Tabarcea Petru și prof. Mihai Claudiu Alin. S-au obținut 27 note de 10, 18 note de 9, 14 note 

de 8, 2 note de 7 și 3 note de 6. 

 



COMISIA PROFESORILOR DE ARTE VIZUALE 

În cel de-al doilea semestru al anului școlar 2021-2022, activitatea metodică şi de proiectare a 

activităţii curriculare a catedrei de Arte Vizuale a urmărit alcătuirea planificărilor semestriale și anuale 

conform programelor de învățământ în vigoare, precum și conceperea criteriilor de evaluare curentă, 

semestrială, intersemestrială și anuală. De asemenea, activitatea catedrei a vizat atingerea atât a 

competenţelor profesionale, cât și a sarcinilor existente în fișa postului fiecarui profesor in parte. 

Colectivul catedrei a organizat atat probele de aptitudini din luna mai, cat si 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. Cadrele didactice au derulat activităţi şi 

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

În cadrul activităţilor cu caracter curricular şi extracurricular, s-au derulat o serie de contracte, 

parteneriate şi convenţii de colaborare, concretizate în activitatile desfășurate. În urma acestor colaborări 

cu instituții precum Primăria Suceava, Muzeul Bucovinei, Suceava, Universitatea „Ștefan cel 

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

“Ciprian Porumbescu” si Consiliul Elevilor, Directia Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului 

a jud. Suceava, au fost proiectate activități extracurriculare ce s-au concretizat prin diverse proiecte 

desfășurate în cadrul instituției. 

Membrii catedrei de Arte Vizuale au desfășurat, dincolo de activitățile didactice prevăzute în 

planul cadru, o serie de proiecte și activități extracurriculare, după cum urmează: 

Prof. Raluca Schipor-Baban a fost membru in diverse comisii de jurizare sau organizare a 

competitiilor: Concursului National „Penelul Fermecat”, faza locală, județeană şi naţională, concurs 

organizat de Inspectoratul Școlar Suceava, în colaborare cu Uniunea Artistilor Plastici – filiala Suceava, 

Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava si Colegiul de Arta 

„Ciprian Porumbescu” (martie, aprilie 2022); președinte al juriului în cadrul Concursului Național de 

artă plastică al preșcolarilor „Penelul fermecat” – Ediția a XVII-a, etapa zonală - Fălticeni, martie - aprilie 

2022; membru al juriului și coordonator de proiect în cadrul concursului județean de arte vizuale “Art 

from Heart”, ediția a IV-a, cu tema “Dincolo de vis”, alături de prof. Iulia Buraciuc; membru al comisiei 

privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de arte vizuale, arhitectură și istoria artei (etapa locală, 

martie 2022). 

De asemenea, prof. Schipor-Baban a întocmit opționalul aferent disciplinei de specialitate Istoria 

Artei și Arhitecturii (aprofundare ciclul superior al liceului – clasa a XI-a și a XII-a), avizat de ISJ; la 

Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei (Timișoara 26-29 aprilie 2022), a 

obținut la disciplina Istoria Artei și Arhitecturii următoarele premii cu elevii: 

• Premiul II – Palaghiea Cătălina Ionela (clasa a XII-a B) – secțiunea Istoria artei și arhitecturii 

• Premiul III – Strugaru Ioana Maria (clasa a XI-a B) - secțiunea Istoria artei și arhitecturii 



În urma participării la Concursul Național „Margareta Sterian”, Ediția a XII-a, Buzău: 

• Mențiune – Andrieș Amalia (clasa a IX-a B) – secțiunea grafică 

• Premiul Special – Munteanu Ana Cătălina (clasa a IX-a B) – secțiunea grafică 

Concursul Național „Primăvara artelor”, Ediția a XXIII-a, Bacău (aprilie 2022) 

• Premiul I – Munteanu Ana Catalina (clasa a IX-a), sectiunea arte vizuale – grafica 

• Premiul II – Puscas Gabriela (clasa a IX-a), sectiunea arte vizuale – pictura 

• Premiul III – Matepiuc Estera Marinela (clasa a IX-a), Domunco Daria (clasa A IX-a), sectiunea 

arte vizuale – grafica 

• Premiu Special – Manoli Zamfira (clasa a IX-a) 

Prof. Schipor-Baban a participat cu lucrări ale elevilor la Concursul Judeţean de Interpretare şi Creaţie 

„Art from Heart” Suceava - Ediția a IV-a, februarie 2022, organizat de Colegiul de Artă “Ciprian 

Porumbescu”, în colaborare cu ISJ Suceava şi Casa de Cultură a Studenţilor Suceava. 

Premii obținute:  

• Premiul I – Custrin Elena Garofina ,clasa a IX-a) 

• Premiul I – Andries Amalia ,clasa a IX-a 

• Premiul I – Jitariu Maria (clasa a IX-a) 

• Premiul II – Puscas Gabriela (clasa a IX-a) 

• Premiul III – Matepiuc Estera (clasa a IX-a) 

• Premiul III – Domunco Daria (clasa a IX-a) 

De asemenea, prof. Schipor-Baban a participat online în cadrul Conferinței „Supporting displaced 

learners and teachers from Ukraine” (aprilie 2022), organizată de Cambridge University Press si 

Cambridge Assesment English. Implicare, în calitate de membru evaluator al echipei de implementare și 

selecție pentru procesul de alegere a elevilor participanți în cadrul Proiectului de parteneriat european al 

programului Erasmus+ KA227 – “Mosaic Art: Each Mosaic has a Story to Tell”, responsabil cu 

promovarea și diseminarea proiectului; participant la activitățile de mobilitate desfășurate în Anzio, Italy 

(mai 2022). Pe plan local, activitatea prof. a fost completata de participarea la Tabăra de creaţie „Micii 

iconari”, Ediţia a XI-a, Adâncata, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor (circa 76 elevi 

participanţi, iunie-iulie 2022); activitate de organizator, formator, coordonator şi voluntariat în cadrul 

proiectului. Finalizarea taberei a fost marcată de o expoziţie amplă la Cetatea de Scaun a Sucevei (sala 

“Petru I Mușat”). 

Prof. Călin-Gabriel Baban a coordonat elevii grupei de pictură a clasei a XII-a, în vederea 

participării la Olimpiada de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei desfășurată la Timișoara (aprilie 

2022).  

Premii obținute: 



• Premiul II – Găleanu Ștefan, clasa a XII-a, specializarea Pictură 

Profesorul Calin-Gabriel Baban a coordonat si indrumat un numar de 12 elevi, membri ai grupei 

intai ai clasei a XII-a B in vederea sustinerii examenului pentru certificarea competentelor profesioanale 

. De asemenea, a fost membru in Comisia de examinare si evaluare pentru Examenul de Certificare a 

Competentelor Profesionale pentru invățămîntul liceal, filiera vocationala, mai 2022. 

Prof. arh. Larisa Georgiana Popa a coordonat elevii în vederea participării la următoarele 

concursuri: Concursul Național de Arhitectură „ I.N. Socolescu”, „Orașul Verde”, organizat de Colegiul 

Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” din București. Premii obținute: Compoziție 

de arhitectură: 

• Premiul I: Roșca Iuliana, clasa a XI-a C 

• Premiul III: Varvaroi Teodora, clasa a XI-a C 

• Mențiune grafică: Olariu Cirstian, clasa a IX-a C 

• Participare: Groza Petrică – clasa a XII-a C, Bulceag Riccardo – clasa a IX-a C, Ieremie Samuel 

– clasa a X-a C. 

În cadrul Olimpiadei de Arte Vizuale (faza națională) – specializarea Arhitectură, prof. Larisa 

Popa a obținut cu elevii următoarele premii: 

• Premiul I – Arhitectură de interior: Varvaroi Teodora, clasa a XII-a C 

Participare la „Zilele Elevului Arhitect”, mai 2022, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și 

Peisaj „Uzina de Apă”, organizat de Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Nord-Est. 

Premii obținute: 

• Premiul anual – Promoția 2022 – Andreea Bianca Cărăușu - clasa a XII-a C 

• Premiul tinerilor arhitecți - Teodora Iuliana Varvaroi - clasa a XI-a C 

• Mențiune machete: Miriam Maxim – clasa a X-a C 

De asemenea, prof. Popa s-a implicat în oraganizarea Expoziției „Zilele Elevului Arhitect”, mai 

2022, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă”, organizat de Ordinul Arhitecților 

din România - Filiala Teritorială Nord-Est; Implicare în organizarea evenimentului „Peaceful sky for 

Ukraine”, aprilie 2022, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” Suceava. 

Participare la întâlnirile Asociației „De-a Arhitectura” desfășurate online. 

Prof. Irinel Mihai Chișcă a desfășurat o serie de activități cu elevii, materializate prin participări 

în cadrul diverselor competiții, după cum urmează: implicare a elevilor cl. V-VIII în cadrul 50th 

International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice 2022; participare la Concursul de Creatie 

Literara si Concursul de Arta Plastica organizat de UNIFERO cu elevi ai claselor a V-a si a VII-a; 

participare la Expozitia concurs „Vis de copil în casa bunicilor”, ed. 26; Concursul National “Art from 

Heart”, ed. a IV-a, febr. 2022.  



Premii obtinute: 

• Premiul II – Macri Andreea Isabel, clasa a II-a,  Rotundu Maria Cristina, clasa a V-a, Pascu 

Roberta, clasa a V-a. 

• Premiul III – Luca Lois Ynessa, clasa a V-a, Negru Ayana Elena, clasa a V-a. 

Prof. Chisca Irinel a derulat o actiune de voluntariat realizata la Centrul Scolare de Educatie 

Incluziva Suceava (mai-iunie 2022), cu elevi ai claselor a X-a și a XII-a Plastica. A fost membru in 

comisii de jurizare sau notare: Concursul „Art from Heart”, Colegiul de Arta Suceava, ed. a IV-a; 

membru in comisia de pregatire a candidatilor pentru examenele de admitere la liceu, sectia Arte Plastice; 

membru in comisia de sustinere a corigentelor, Istoria artei si arhitecturii, iulie 2022; membru in comisia 

pentru Examenul National de Bacalaureat, profesor supraveghetor CN Informatica „Spiru Haret”, iunie-

iulie 2022; membru in Comisia de Examinare si evaluare pentru Examenul de Certificare a 

Competentelor Profesionale pentru invatamantul liceal, filiera vocationala, mai 2022; coordonator al 

lucrarilor de competenta profesionala. În perioada februarie-martie 2022, prof. Chiscă Irinel a derulat 

activitati metodice in cadrul stagiului pedagogic (Stage Pedagogique de Master 1 MEEF, I-er degre), 

efectuat în cadrul convenției de practică pedagogică dintre Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu” 

Suceava și Institut National Superieur du Professeur et de l’Education (Inspe) de l’Academie de Reims. 

Prof. arh. Roncea Corina Monica s-a implicat în realizarea activităților didactice, utilizând în mod 

eficient atât resursele materiale din cadrul unității de învățământ, cât și a mijloacelor și resurselor TIC. 

Au fost aplicat teste predictive și sumative, prin care au fost evaluate cunoștințele teoretice dobândite în 

cadrul orelor de specialitate. De asemenea, un rol important l-a avut autoevaluarea și interevaluarea la 

nivelul grupelor de elevi. 

Prof. Luca Cătălin Ionel a implementat, în cadrul activității didactice metode activ- participative, 

utilizând baza logistică existentă în colegiu.Au fost utilizate instrumente ale evaluării, elevii fiind 

îndrumați în realizarea sarcinilor de lucru.  

Dincolo de activitățile extracurriculare realizate de o parte a profesorilor catedrei de Arte Vizuale, 

un aspect important al activității didactice constă în demersurile facute pentru o optimă organizare și 

desfășurare a examenelor de admitere în învățământul liceal (sesiunea mai 2022) și a Examenului de 

certificare a competențelor profesionale pentru învățământul liceal – filiera vocațională (sesiunea 30-31 

mai 2022). În urma organizării acestora, examenele s-au desfășurat conform normelor în vigoare, 

utilizându-se strategii optime pentru evaluarea beneficiarilor educaționali. 

 

 

 

 

  



ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ȘCOLARĂ  ȘI  EXTRAȘCOLARĂ 

„Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi” (John Dewey) 

 

Activitatea educativă şcolarăşiextraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul 

şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin 

formele sale specifice, activitatea educativă şcolarăşiextraşcolară dezvoltă gândirea critică şi 

stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al 

asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta 

cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării 

coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european. 

 

 

Unitatea 

şcolarǎ 
Localitatea 

 

C.P.P.E./ 

Consilier 

educativ 

Nume şi prenume 

Specialit

atea 

Ȋncadrarea Diriginte  

Clasa 

 

Nr. de 

telefon 
C.P.P.E./ 

Consilier 

educativ 

Gmail/E-mail 

C.P.P.E./ 

Consilier 

educativ 

Colegiul de 

Artă „Ciprian 

Porumbescu” 

Suceava 

Hisem Gabriela- 

Parascheva 

Limba 

Engleză 

titular  a XI-a C 0742338473 gabriela.hisem

@colegiuldeart

asv.ro 

gabihisem2006

@yahoo.com 

 

Responsabil Comisia de Consiliere și Orientare Școlară- Prof. Isache Alina 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului  

Tipul de 

activitate din 

cadrul 

proiectului 

Denumirea 

activitǎții 

Data şi locul 

desfǎşurǎrii 

Cadru didactic 

coordonator/ 

Participant 

Nr. elevi 

participanţi 

Part

ener

i  

1. Decizia e a mea! orientare 

școlară și 

profesională 

8 activități  sem II online  

și sala de 

clasă 

consilier școlar, 

Popescu 

Nicoleta; 

 prof diriginte, 

Roman Sabina 

clasa a XI-a 

D 

 

 

Responsabil CȘE - Hisem Gabriela-Parascheva 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului  

Tipul de 

activitate din 

cadrul 

proiectului 

Denumirea 

activitǎții 

Data şi locul 

desfǎşurǎrii 

Cadru 

didactic 

coordonator/ 

Participant 

Nr. elevi 

participanţi 

Partene

ri  

mailto:gabriela.hisem@colegiuldeartasv.ro
mailto:gabriela.hisem@colegiuldeartasv.ro
mailto:gabriela.hisem@colegiuldeartasv.ro


1. ,,Artis” prin 

educație! 

Proiect de 

promovare a 

educației prin 

artă. 

O șansă pentru 

elevi de a 

propune 

modalități de 

intervenție 

concentrate pe 

responsabilizar

ea elevilor 

pentru 

reducerea 

factorilor de 

risc din mediul 

școlar prin 

artă. 

~ Stare de bine 

~Voluntariat  

~Artă 

Septembrie-

iunie 2022 

Insp.școlar 

Tatiana 

Vîntur 

CPPE Prof. 

Gabriela 

Hisem 

Consiliul 

Școlar al 

Elevilor  

 

ISJ 

Suceav

a 

 

● Educație pentru dezvoltarea creativității  

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului  

Tipul de 

activitate din 

cadrul 

proiectului 

Denumirea 

activitǎții 

Data şi locul 

desfǎşurǎrii 

Cadru didactic 

coordonator/ 

Participant 

Nr. elevi 

participanţi 

Partene

ri  

1. Expoziție online 

a clasei a X-a 

B,’’Stări 

sufletești’’ 

Expoziție 

online’’Pe 

gânduri’’ a clasei 

a XI-a B 

Educație prin 

creativitate 

 

Educație prin 

creativitate 

Expoziție 

 

 

Expoziție 

 

Facebook 

 

 

Facebook 

prof.dr. Cătălin 

Alexandru 

Chifan 

8 

 

 

8 

 

2. Expoziție 

online’’Contraste

’’ a clasei a XI-a 

B 

Educație prin 

creativitate 

 

Expoziție Facebook prof.dr. Cătălin 

Alexandru 

Chifan 

9  

3. Picture in art Educatie prin 

creativitate 

expozitie, 

participare 

webinarii 

aprilie- 

iunie , 

platforma 

Etwinning, 

Whatsapp, 

Padlet 

prof. Melinte 

Cristina 

prof. Arotaritei 

Monica 

10 3 scoli 

din 

Turcia 



4. ”In our hands” Educație prin 

creativitate 

Expoziție Facebook Prof. Sergiu 

Grapă 

10  

 

 
● Rezultate obținute la activități extrașcolare (etapele naționale/ 

interjudețene/ regionale) conform CAEN/CAER/CAEJ  

       Prof.Înv. Primar/ Prof. Gimnaziu/Prof.Liceu 

 

 

Nr

crt.  
Denumirea concursului  

Nr. Poziție în 

CAEN/CAER/CAEJ 

Prof. Coordonator/ Clasa  
PREMII OBȚINUTE  

I  II  III  M.  P. 

S. 

1. 
‘’Vis de copil în casa 

Bunicii’’ 

prof.dr. Cătălin Alexandru 

Chifan 

KarinaMedvichi, clasa aIV-a 

B 

 1    

2. ‘’Art from Heart’’ 

prof.dr. Cătălin Alexandru 

Chifan 

Papuc Alexandra (Clasa a IX-

a B) 

1     

3. ‘’Art from Heart’’ 

prof.dr. Cătălin Alexandru 

Chifan 

Budui Laura Ioana (Clasa a 

VII-a A) 

  1   

4  ‘’Art from Heart’’ 

prof.dr. Cătălin Alexandru 

Chifan 

Titianu Amalia (Clasa a VII-a 

A) 

   1  

 

5 

 

 

 

6.  

 

 

 

7.  

‘’Art from Heart’’ 

 

 

 

 

 

Concursul național cu 

participare internațională 

“Art from Heart”, Suceava 

 

 

 

Concurs interjudețean “Ne 

prețuim valorile?” 

 

prof.dr. Cătălin Alexandru 

Chifan 

Siminiuc Maria (Clasa a IX-a 

E) 

 

prof. Raluca Schipor-Baban  

(cl. a V-a B, cl. a VIII-a B) 

 

 

prof. Monica Arotaritei 

(elev Zigmund Andreea- 

premiul II, Coca Ionut -a Xa 

B, premiul I, Mihaescu 

Diana-a XIIa D, premiul I, 

Palimaru Roberta-clasa a 

XIIa D, premiul I 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

  



8.  

Concursul Național de 

Arhitectură „ I.N. 

Socolescu”: 

„Orașul Viitorului” 

prof. Larisa-Georgiana Popa  

(clasa a XI-a C)  

Cărăușu Andreea Bianca - 

premiul I - Grafica 

Galațanu Matei - premiul III - 

Fotografie 

1  1   

9 ‘’Art from Heart’’ 

prof. Găleată Sandu-Ștefan 

 

-Bida Anastasia (a II-a A) 

-Savin Alexandra (a II-a A) 

-Nistor Maria Georgiana (a 

V-a B) 

-Georgescu Andreea (a IX-a 

D) 

-Guriță Desireé (a X-a B) 

-Drăgoi Magdalena (a XI-a 

B)  

-TuncerDilara (a XI-a B)  

-Galațanu Matei (a XI-a C) 

2 3 1 2  

10. 

Concursul Național 

“Treptele Chitarei” ediția a 

VIII- a online    

Prof. Aluncarite Marius  

 

Prof. Aluncarite Marius  

Anitulesei Busuioc Ștefan ( a 

II-a A) premiul II 

 1    

11. 
Concursul Național de 

interpretare “Scherzo” 

Prof. Aluncarite Marius ediția 

I online 

Anitulesei Busuioc Ștefan (a 

II-a A) – premiul II 

 

1 1    

12. 

Concursul național de 

interpretare instrumentală 

“RO ART FEST” ediția I 

online 

 

Prof. Aluncarite Marius 

Anitulesei Busuioc Ștefan (a 

II- A) – premiul I de 

Excelență 

Cîrstean Andrei (a V-a A) – 

premiul I Excelență 

 

2     

13. 

Concursul de interpretare 

instrumentală “Cel mai bun 

interpret” ediția a XXII-a  

Prof. Aluncarite Marius  

Anitulesei Busuioc Ștefan (a 

II-a A) – premiul I 

1     

14. 

Concursul Regional 

cultural-artistic ,,Valorile 

localității mele”- CAER 

fără finanțare M.E.N.- 

online 

Prof. Trocin Dana-Elena 

 

Budui Laura Ioana- clasa a 

VII-a A – premiul al II-lea 

 1    

15. 

Concursul național cu 

participare internațională 

“Art from Heart”, Suceava, 

prof. Bliortu Roxana 

Valentina: 

Marțineac Ema- premiul I, 

Constandache Stefan -

3 4 7 3  



premiul I, Ciobanu Elena-

Elisa -premiul I, 

ChirapFabian- premiul II, 

Rusu Maria- premiul II, 

Aghiorghiesei Nadia-premiul 

II, MorosanuSarra-premiul II, 

Croitor Ecaterina premiul III, 

Gales Marian-premiul III, 

Balan David-premiul III, 

Damaschin Ilinca -premiul 

III, Danilevici Theodor-

premiul III, Maruseac Carina-

premiul III, Hostiuc Sarah-

premiul III, Cajvan Casiana-

mentiune, Ungureanu Elisa-

mentiune, Carpiuc Flavia-

mentiune, 

 

 

 

 

● PROIECTE DESFĂȘURATE LA NIVEL DE CLASĂ/ ȘCOALĂ  

 

Evenimente din Calendarul  Activităţilor Educative  
(Ziua internațională a siguranței pe Internet 10 februarie ”Împreună facem Internetul mai 

bun!”, Ziua Internațională a Francofoniei, „Prețuim apa!”-Ziua Apei, Elena Farago – 

Poeta copiilor, Ziua Europei, Concursul sportiv ”CUPA CLASELOR”, diferite 
concursuri județene, interjudețene, naționale, internaționale 

Prof. Înv. Primar/ Prof. Gimnaziu/Prof.Liceu 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului  

Tipul de 

activitate din 

cadrul 

proiectului 

Denumirea 

activitǎții 

Data şi locul 

desfǎşurǎrii 

Cadru didactic 

coordonator/ 

Participant 

Nr. 

ele

vi 

par

tici

pan

ţi 

Parteneri  

1. ‘’Ziua porților 

deschise’’ 

Educație prin 

cunoaștere și 

cercetare 

‘’Ziua 

porților 

deschise’’ 

19 mai, 

2021, Univ. 

de Arte 

Vizuale’’G.

Enescu’’Iași 

prof.dr. Cătălin 

Alexandru 

Chifan 

 

 

11 

 

 

 

26 

Universita

tea de 

Artă’’G.E

nescu’’Iaș

i 

2. „Zilele elevului 

arhitect” 

expoziție cu 

premiere 

„Zilele 

elevului 

arhitect” 

11 iunie 

2021, 

Centrul de 

Arhitectură, 

Cultură 

Urbană și 

Peisaj 

„Uzina de 

Apă” 

prof. Corina 

Roncea  

prof. Larisa 

Georgiana Popa 

prof. Doru 

Deacu 

6 

 

12 

 

 

3 

 

Ordinul 

Arhitecțil

or din 

România - 

Filiala 

Teritorială 

Nord-Est 



3. ,,Ziua siguranței în 

mediul on-line” 

vizionarea unui 

film 

documentar; 

dezbatere 

,,Ziua 

siguranței în 

mediul on-

line” 

5 februarie 

2021 

on-line 

Runcan 

Lăcrămioara 

27  

4.  Concurs național 

,,LuminaMath”- 

etapa  a 2-a 

(națională) 

rezolvarea 

subiectelor  

Concurs 

național 

,,LuminaMa

th”- etapa  a 

2-a 

(națională) 

16 ianuarie 

2021 

on-line 

Runcan 

Lăcrămioara 

2 Fundația 

Lumina 

 

• Respectarea drepturilor copilului 

Nr. 
crt. 

Denumirea 

proiectului  

Tipul de 

activitate 

din cadrul 

proiectului 

Denumirea 

activitǎții 

Data şi locul 

desfǎşurǎrii 

Cadru 

didactic 

coordon

ator/ 

Particip

ant 

Nr. elevi 

participa

nţi 

Parteneri  

1. Prevenirea traficului 

de persoane 

respectarea 

drepturilor 

omului 

Prevenirea 

traficului de 

persoane 

19 mai  

Google Meet 

Monica 

Arotarit

ei 

29 Asociatiae

LiberareBu

curesti 

2. Vreau sa merg la 

scoala! 

respectarea 

drepturilor 

copilului  

Vreau as merg la 

scoala! 

mai  Monica 

Arotarit

ei 

29 Organizatia

Salvati 

Copiii 

Suceava 

3. Ziua Internationala a 

Copilului Disparut si 

Exploatat Sexual 

respectarea 

drepturilor 

copilului  

Ziua 

Internationala a 

Copilului Disparut 

si Exploatat 

Sexual 

25 mai 2021 Monica 

Arotarit

ei 

29 Organizatia

Salvati 

Copiii 

Suceava, 

IPJ 

Suceava 

 

● Voluntariat   
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului  

Tipul de 

activitate din 

cadrul 

proiectului 

Denumirea 

activitǎții 

Data şi locul 

desfǎşurǎrii 

Cadru didactic 

coordonator/ 

Participant 

Nr. 

elevi 

partici

panţi 

Parteneri  

1. Social Club  Social Club februarie-

martie-aprilie 

2021 

prof. Anca 

Dascaliuc 

10 ISJ, CN 

“Petru 

Rares”, CN 

“Mihai 

Eminescu”, 

CTIA, 

DGASPC, 

Colegiul 

Economic, 

Sc Gimn nr 



1, Sc Gimn 

nr 3. 

2. ,,Pământul 

nostru, casa 

noastră” 

 ,,O floare 

pentru 

fiecare” 

mai 2021 prof. Dana-

Elena Trocin 

20 Colegiul de 

Artă 

,,Ciprian 

Porumbescu

” Suceava 

3. Mărțishare Implicarea 

elevilor în 

activități 

artistice, 

bazate pe 

lucrul în 

echipă. 

Formarea 

abilităților de a 

concepe și a 

prezenta 

produse 

realizate de ei 

înșiși. 

Mărțishare 15 ianuarie- 8 

martie2022 

Director 

Prof.Alexandra

Bejinaru 

CPPE Prof. 

Gabriela-

Parascheva 

Hisem 

Prof.Iulia 

Buraciuc 

Prof. Schipor-

Baban Raluca 

Prof. 

Constandache 

Ciprian  

Prof. Dana-

Elena Trocin 

Prof. Doinița 

Țolca 

Prof.Adriana 

Iftimiu 

Prof.Nicoleta 

Ventoniuc 

Prof.Alina 

Isache 

Bibliotecar 

Alina Papuc 

 

550 Colegiul de 

Artă 

„Ciprian 

Porumbescu

” Suceava 

Asociația de 

Părinți și 

Absolvenți 

ai 

Colegiului 

de Artă 

„C.Porumbe

scu” 

Suceava 

Consiliul 

Școlar al 

Elevilor 

4. Ziua 

Națională a 

Lecturii 

Stimularea 

interesului 

elevilor pentru 

lectură 

 

Dezvoltarea 

atitudinii de 

relaționare în 

rândul elevilor 

Ziua 

Națională a 

Lecturii 

15 februarie 

2022 

Inspector școlar 

Daniela 

Ceredeev 

Director Prof. 

Alexandra 

Bejinaru 

Prof. Gabriela-

Parascheva 

Hisem 

Bibliotecar 

Alina Papuc 

Prof.Dana-Elena 

Trocin 

Prof. Camelia 

Rusu Sadovei 

Prof. Adriana 

Iftimiu 

Prof. Mihaiela 

Săveanu 

110 Colegiul de 

Artă 

„Ciprian 

Porumbescu

” Suceava 



Prof. Ilie Zugrav 

 

● Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului  Tipul de 

activitate din 

cadrul 

proiectului 

Denumirea 

activitǎții 

Data şi locul 

desfǎşurǎrii 

Cadru 

didactic 

coordonator

/ Participant 

Nr. 

ele

vi 

par

tici

pa

nţi 

Parteneri  

1. Împreună pentru viitor  dezvoltarea 

noilor educații 

Dezvoltarea 

abilităților de 

viață 

independentă 

9 martie Monica 

Arotăriței 

28 Unicef 

România, 

Asociația 

Holtis 

2. ReadingDigitally dezvoltarea 

noilor educații 

RedaingDigit

ally- proiect 

Etwinning 

aprilie- iunie 

2021, 

platforma 

eTwinning 

Monica 

Arotaritei 

15 scoli din 

Spania, 

Turcia și 

Romania 

3. I AM SMART 

EDUCATION 

 KIDSFEST iunie 2021 prof. Anca 

Dascaliuc 

90 ISJ, CN 

“Petru 

Rares”, CN 

“Mihai 

Eminescu”, 

CTIA. 

4. Ziua Mondială a 

Pianului 

Dezvoltarea 

abilităților de 

comunicare și 

socializare 

„Lumea în 88 

de sunete” 

29 martie 

2022 

Insp. școlar 

Daniela 

Ceredeev 

Dir. 

Alexandra 

Bejinaru 

Dir.adj.Elen

a Istrate 

CPPE Prof. 

Gabriela-

Parascheva 

Hisem 

Prof. 

Adriana 

Iftimiu 

Prof. dr. 

Corina 

Răducanu 

Prof.Laura 

Pintileasa 

Prof.Johann

esRaimund 

Onesciuc 

12

0 

Colegiul de 

Artă 

„Ciprian 

Porumbescu

” Suceava 

Seminarul 

Teologic 

Liceal 

Ortodox 

Mitropolitul 

Dosoftei 

Suceava 

Colegiul 

Național 

Ștefan cel 

Mare 

Suceava 



Prof.Daniel 

Călin 

Prof.Iulia 

Buraciuc 

Prof.Ionuț 

Micliuc 

Prof.dr.Cătă

lin Chifan 

Prof.Iulian 

Asimionesei 

Prof.Sergiu 

Grapă 

Prof.Emilia

nGavrilean 

 

● Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare  
 

Nr. 

crt. 

 Tipul de 

activitate din 

cadrul 

proiectului 

Denumirea 

activitǎții 

Data şi locul 

desfǎşurǎrii 

Cadru 

didactic 

coordonator

/ Participant 

Nr. 

elev

i 

part

icip

anţi 

Parteneri  

1. Eco-ambasadorii 

reciclarii 

educatie despre 

mediul 

înconjurător 

Introducere 

in 

Reducere- 

Reutilizare-

Reciclare si 

Harta 

Reciclarii 

martie , 

platforma 

Google Meet 

Arotaritei 

Monica 

29 Asociația 

Viitor Plus 

2. Campania regionala 

pentru mediu 

educatie despre 

mediul 

înconjurător 

Educatie in 

natura 

12-14 mai Arotaritei 

Monica 

29 Gradinita 1-

2-3 

Suceava, 

Ocolul 

Silvic 

Adancata 

3. ”Natura – partener al 

educației pentru viață” 

educație 

ecologică și 

protecția 

mediului, 

educație pentru 

schimbare și 

dezvoltare 

”Natura – 

partener al 

educației 

pentru 

viață” 

mai – iuie 

2021, C.N. 

”Mihai 

Eminescu” 

Suceava 

Țolca 

Doinița 

Felicia/ 

Năsulea 

Florentina - 

C.N. ”Mihai 

Eminescu” 

Suceava 

 

10 Agenția de 

Protecție a 

Mediului 

Suceava, 

CA ”Ciprian 

Porumbescu

”  Suceava, 

CN ”Ștefan 

cel Mare” 



Suceava, 

CN ”Petru 

Rareș” 

Suceava 

4. Lumea oceanelor educație 

ecologică  

 

 

 

” Oceanele 

lumii” - 

concurs 

online 

8 iunie 2021, 

C.N. ”Mihai 

Eminescu” 

Suceava 

 

Țolca 

Doinița 

Felicia/ 

Năsulea 

Florentina - 

C.N. ”Mihai 

Eminescu” 

Suceava 

 

5 CA ”Ciprian 

Porumbescu

”  Suceava, 

CN ”Ștefan 

cel Mare” 

Suceava, 

CN ”Petru 

Rareș” 

Suceava 

 

5.  ,Pământul nostru, casa 

noastră” 

 

educație 

ecologică 

și protecția 

mediului, 

educație pentru 

schimbare și 

dezvoltare 

 

,Pământul 

nostru, casa 

noastră” 

 

aprilie-

iunie2021 

prof. Dana-

Elena 

Trocin 

28 Colegiul de 

Artă 

,,C.Porum- 

bescu” 

Suceava 

 
● Educaţie pentru sănătate 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului  Tipul de 

activitate din 

cadrul 

proiectului 

Denumirea 

activitǎții 

Data şi locul 

desfǎşurǎrii 

Cadru didactic 

coordonator/ 

Participant 

Nr. 

elevi 

partici

panţi 

Parten

eri  

1. ESPAD  Studiul 

european 

privind 

consumul de 

alcool, tutun 

si alte 

droguri 

martie 2021 prof. Anca 

Dascaliuc 

30 Min. 

Aface

rilor 

Intern

e, Ag. 

Natio

nala 

Antidr

og 

2. ,,Câștigi renunțând” -masă rotundă 

privind efectele 

nocive ale 

produselor din 

tutun și ale  

fumatului pasiv  

Ziua 

mondială 

fără tutun - 

100 de 

motive 

pentru a 

renunța 

28 mai 2021 prof. Runcan 

Lăcrămioara 

28  

 

 

 



Acorduri de parteneriat/protocoale de colaborare  

încheiate în anul școlar 2020-2021 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Inițiator Parteneri Scopul Nivel 

de 

desfăș

urare 

Profesori 

responsabili/ 

implicaţi 

Perioada de 

desfășurare 

 

Data de 

începere 

Data 

de 

finali

zare 

 

 

1. Proiect 

“Caritate 

prin arte” 

Asociația 

umanitară 

Hope 4 

Humanity, 

UpSetCollec

tive 

Colegiul de 

Artă “C. 

Porumbescu” 

caritabil local prof. Raluca 

Schipor-

Baban 

27 noiembrie - 25 

decembrie 2020 

2. Acord de 

colaborare 

Organizația 

Salvați 

Copiii, 

Filiala 

Suceava 

Colegiul de 

Artă “C. 

Porumbescu” 

educație local Director 

Prof.Bejinaru 

Alexandra-

Veronica 

Prof. Hisem 

Gabriela- 

Parascheva 

Anul școlar 2020-2021,  

semnat pe 5.11.2020 

3. Protocol de 

cooperare 

Parohia 

„Sf.Arhangh

eli” Cimitir 

Pacea I 

Colegiul de 

Artă “C. 

Porumbescu” 

educație local Director 

Prof.Bejinaru 

Alexandra-

Veronica 

Pr.ParohHise

m Ștefan 

Prof. Hisem 

Gabriela- 

Parascheva 

07.12.2020-07.12.2022 

4. Acord de 

parteneriat 

Școala 

Gimnazială 

Berchișești 

Colegiul de 

Artă “C. 

Porumbescu” 

educatie 

caritabil 

local Director 

Prof.Bejinaru 

Alexandra-

Veronica 

Prof. Hisem 

Gabriela- 

Parascheva 

26.10.2020-18.06.2021 

5. Acord de 

parteneriat 

Centrul 

Școlar de 

Educație 

Incluzivă 

Buzău 

Colegiul de 

Artă “C. 

Porumbescu” 

educație națion

al 

Director 

Prof.Bejinaru 

Alexandra-

Veronica 

Prof. 

Arotăriței 

Monica 

 02.12.2020- 

25.06.2021 



6. Acord de 

parteneriat 

Liceul 

“Alexandru 

cel Bun” 

Botosani 

Colegiul de 

Artă “C. 

Porumbescu” 

educație națion

al 

Director 

Prof.Bejinaru 

Alexandra-

Veronica 

Prof. 

Dascaliuc 

Anca-Viviana 

Anul școlar 2020-2021 

7. Acord de 

parteneriat 

Colegiul 

Tehnic de 

Arhitectură 

și Lucrări 

Publice 

„Ioan N. 

Socolescu” 

București 

Colegiul de 

Artă “C. 

Porumbescu” 

educație națion

al 

Director 

Prof.Bejinaru 

Alexandra 

Veronica 

Prof. 

Popa Larisa 

Georgiana 

ianuarie - mai 2021 

8. Acord de 

parteneriat 

Școala 

Gimnazială 

nr. 24 Galați 

Colegiul de 

Artă “Ciprian 

Porumbescu” 

Suceava 

educație națion

al 

 

Director 

Prof.Bejinaru 

Alexandra 

Veronica 

(Suceava) 

Prof.Trocin 

Dana-Elena 

 

 

februarie-aprilie 2021 

9. Acord de 

parteneriat 

Colegiul 

Național 

,,Mihai 

Eminescu” 

Botoșani 

Colegiul de 

Artă “Ciprian 

Porumbescu” 

Suceava 

educație  națion

al 

 

Director 

Prof.Bejinaru 

Alexandra 

Veronica 

(Suceava) 

Prof.Trocin 

Dana-Elena 

 

 

februarie-iunie 2021 

10. Acord de 

colaborare 

Școala 

Gimnazială 

Nr. 1 Gura 

Humorului 

Colegiul de 

Artă “Ciprian 

Porumbescu” 

Suceava 

educație națion

al 

Prof.  

Căulea Elena 

Prof.  

Sergiu Grapă 

16-26 februarie 2021 

15-19 martie 2021 

24-31 mai 2021 

 

11. Protocol  de 

colaborare 

Muzeul 

Obiceiurilor 

Populare din 

Bucovina 

Gura 

Humorului 

Colegiul de 

Artă “Ciprian 

Porumbescu” 

Suceava 

educație națion

al 

Dumitrache 

Paraschiv 

Sever (Gura 

Humorului) 

Director 

Prof.Bejinaru 

Alexandra 

Veronica  

(Suceava) 

02 martie - 

31 decembrie 2021 

http://www.colegiulionsocolescu.ro/
http://www.colegiulionsocolescu.ro/
http://www.colegiulionsocolescu.ro/
http://www.colegiulionsocolescu.ro/
http://www.colegiulionsocolescu.ro/
http://www.colegiulionsocolescu.ro/
http://www.colegiulionsocolescu.ro/


Prof.  

Sergiu Grapă 

(Suceava) 

12. Acord de 

parteneriat 

Universitate

a Ștefan cel 

Mare 

Suceava 

Colegiul de 

Artă “Ciprian 

Porumbescu” 

Suceava 

educație națion

al 

Ștefan Purici 

Sergiu Grapă 

02 noiembrie 2020 -  

02 aprilie 2021 

13. Parteneriat 

educațional 

Proiect 

educativ 

„Artandlang

uage studio” 

Colegiul 

Tehnic 

„Petru 

Mușat” 

Suceava 

Colegiul de 

Artă “Ciprian 

Porumbescu” 

Suceava 

Inspectoratul 

Județean al 

Județului 

Suceava 

educație națion

al 

Director 

Prof.Bejinaru 

Alexandra 

Veronica 

Inspector prof. 

Tatiana Vîntur 

Inspector prof. 

Grigore 

Bocanci 

Inspector prof. 

Loredana 

Ceică 

Inspector 

prof.dr. 

Silvia-Corina 

Nuțu 

Prof. 

Gabriela-

Parascheva 

Hisem 

Prof.dr. 

Georgiana-

Larisa Popa 

Prof. Iulian 

Asimionesei 

Prof. Emilian 

Gavrilean 

Prof. Sergiu 

Grapă 

Director  

Prof. dr. 

Maria 

Teodoreanu 

Prof. Daniela 

Sandu 

Prof. Elena 

Sofian 

Prof. 

Lăcrămioara 

Martie-iunie 2022 



Grigorean 

Prof.TitianaSe

vaciuc 

Prof. Andreea 

Filip 

Bibliotecar 

Oana Motrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ 

Pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului școlar 2021-2022, am desfășurat  activități cu 

caracter biblioteconomic dar și alte activități ce nu sunt prevăzute în fișa postului. Activitățile ce țin de 

specificul bibliotecii au fost următoarele : 

• împrumutul  volumelor de bibliotecă  către utilizatori în funcție de nevoile acestora; 

• asigurarea restituirii la timp a volumelor împrumutate de către utilizatori; 

• recondiționarea partiturilor și volumelor deteriorate; 

• ajutarea elevilor de clasa a XII-a la întocmirea bibliografiei pentru lucrările de competență 

profesională și punerea la dispoziția acestora a volumelor de specialitate; 

• realizarea comenzilor de manuale școlare pe platforma specifică; 

• ridicarea manualelor școlare de la depozitul de manuale precum și completarea stocurilor 

existente; 

• asigurarea completării fondului de carte prin achiziții directe (de la bugetul de stat : edituri) 

și achiziții din donații. 127 de volume au fost înregistrate din donațiile profesorilor Iulia 

Buraciuc, prof. Bolnavu Vasile, prof. Lăcrămioara Crețu, prof. Rusu Ciprian, prof. Arotăriței 

Monica, prof.univ.dr. Voicescu, Biblioteca Conservatorului din Iași. 

• preluarea manualelor școlare de la elevi. Manualele se preiau de la fiecare elev în parte, de pe 

fișa proprie. 

• desfășurarea de activități educative cu elevii, în colaborare cu cadrele didactice. 

ACTIVITĂȚI  EDUCATIVE : 

• Activități dedicate Zilei Naționale a Lecturii, activitate în parteneriat cu Arhiepiscopia 

Sucevei și Rădăuților și Inspectoratul Școlar Județean. 

• Proiectul ”Pledoarie pentru lectură” , elevii clasei a V-a C (prof. Alexandra Bejinaru) 

• Proiectul ”Citește și tu!”, clasa a II-a A (prof. Mariana Străchinescu) 

• Proiectul educațional ”Ziua Lecturii” : Proiect desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților 

Coordonatori : bibliotecar Alina Papuc și prof. Gabriela Hisem. 

• Proiectul ”Andersen – povestitorul copiilor” , clasa pregătitoare B (prof. Cucoș Gabriela) 

• Proiect dedicat poetului Ion Pillat, clasa a X-a B (prof. Manuela Muscă) 

• Proiectul ”Bucuria Învierii”,  clasa pregătitoare B (prof. Cucoș Gabriela). 

• Expoziții tematice : ”Copilăria fără bullying”, ”Lumea copilăriei”, ”Magia fabulei” 

 

PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ : 

• Participarea on-line la  cercurile pedagogice ale bibliotecarilor școlari și la simpozioanele 

profesionale 

• Participarea on-line la cursurile de formare profesională. 

• (27august -2 septembrie) participarea la Conferința Internațională a Asociației Bibliotecarilor 

din România (membru și în comisia de organizare a conferinței). 

 



CABINETUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

În semestrul II al anului școlar 2021-2022, activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică 

s-a axat pe nevoile beneficiarilor- elevi, părinţi, profesori, în acord cu obiectivele specifice: asistenţă 

psihopedagogică, asistenţă psihologică, facilitarea deciziei pentru carieră. S-au desfășurat, în cadrul 

orelor de dirigenţie, întâlniri cu elevii, având ca teme: Rolul temperamentului în relațiile interpersonale 

(a VII-a A) și Prevenirea bullyingului (a IX-a C). 

În ceea ce priveşte activitatea de consiliere individuală, s-au prezentat 27 elevi (2 elevi  din ciclul 

primar, 3 elevi din ciclul gimnazial și 22 elevi din ciclul liceal)   cu următoarele probleme: Dificultăți 

emoționale; Dificultăți familiale; Manifestări anxioase, tulburări de somn; Manifestări depresive; 

Probleme de identitate și orientare sexuală; Elev cu CES; Elev cu ADHD; Orientare școlară și 

profesională. 

     Părinţii s-au adresat serviciilor cabinetului de asistență psihopedagogică  în număr de 18, la 

recomandarea d-nilor profesorilor diriginţi/ d-nelor învățătoare  pentru probleme ale elevilor legate de:  

copilul cu CES, copil cu diagnostic de ADHD,  relația părinte-copil, dificultăți ale copilului, dificultăți 

intrafamiliale, absenteism școlar, dificultăți școlare, probleme emoționale cu recomandare specialist. 

Adresabilitatea profesorilor- 19, 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 problemele elevilor și/sau ale clasei de elevi, consultanță psihopedagogică pentru elevii cu CES.  

 Cabinetul de asistență psihopedagogică a propus și a realizat în semestrul acesta proiectul 

educațional OSP „ Decizia e a mea !”, clasa a XI-a E și proiectul „ Împreună împotriva violenței” la 

clasa a V-a B. Profesorul consilier școlar a participat la concursul „ Mesajul meu antidrog”.  

Alte activități ale profesorului consilier școlar: 

• Pregătirea săptămânală a elevilor pentru examenul de bacalaureat la disciplina Psihologie 

• Profesor corector la simularea examenului de bacalaureat 

• Profesor însoțitor la examenul de evaluare națională pentru o elevă cu CES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL 

În  semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022 s-au efectuat plăţi de la bugetul local în sumă 

de 647.651,70 lei și de la bugetul de stat în sumă de 7.132.175,20 lei, după cum urmează: 

• 6.984.639 lei pentru plata salariilor ( inclusiv plata contribuţiilor aferente acestora), 

• 313.765 lei pentru plata bunurilor şi serviciilor,  

• 18.990,70 lei ajutoare sociale în numerar pentru elevi cu CES, 

• 29.260 lei pentru plata burselor elevilor beneficiari ai programului ”Bani de Liceu”, 

• 88.640 lei pentru plata fondului de handicap la bugetul de stat, 

• 309.916 lei pentru plata burselor de merit și de boală, 

• 4.980 lei pentru plata investițiilor, 

• 29.636,20 lei pentru decontarea transportului elevi. 

În cadrul cheltuielilor de personal suma a fost cheltuită după cum urmează: 

• 4.741.924 lei – salarii de bază, 

• 257.882 lei -  sporuri (spor neuropsihic, doctorat, control financiar preventiv și spor 

model), 

• 2.707 lei – plata posturi ocupate prin cumul, 

• 1.418.125 lei – plata cu ora, 

• 220.144 lei – indemnizație de hrană, 

• 16.107 lei – concedii medicale plătite din CASS, 

• 172.550 lei – vouchere de vacanță, 

• 155.200 lei – contribuții aferente salariilor. 

La capitolul de cheltuieli  cu bunuri şi servicii suma de 313.765 lei a fost cheltuită astfel: 

•  3.415,14 lei – furnituri de birou (agrafe, bibliorafturi, capsator, capse, clips foi, corector, 

cub hârtie, dosare, etichete, folii protecție, hârtie copiator, lipici, mapă plastic, marker, 

pixuri, radiere, registre, rezerve  creioane mecanice, scoci, etc); 

•  6.423,71 lei- materiale pentru curăţenie (bureți, cloramină, coș gunoi, detergent (pardoseli, 

lemn, geamuri), detartrant, desprăfuitor, dezinfectant, făraș, hârtie igienică, lavete, 

mănuși, mături, mop-uri,  praf curățat,  prosoape hârtie, saci menaj, săpun lichid, saci 

aspirator, soluție anticalcar, spray mobilă, etc), 

•  133.089,85 lei – cheltuieli cu energia termică, energia electrică și gaze naturale; 



•    15.117,31 lei – cheltuieli  apă, canal; 

•    23.981,43 lei – cheltuieli transport cadre didactice și did. Auxiliar; 

•     6.835,39 lei -  cheltuieli  telefon, internet, poştă; 

•    28.300,75 lei – materiale și prestări servicii  cu caracter funcţional (cartuș, toner 

imprimantă și copiator), actualizare program formulare, afiș A3, burete magnetic, bloc 

A3, carton duplex, cartoane pânzate pentru pictură și desen, diplome, mapă personalizată, 

marker CD/marker tablă + rezerve, pază cu agent, prestări servicii de pază și protecție 

colegiu, sfoară, top hârtie schițe și desen; 

•  24.027,15 lei – alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (asistență software, 

prestări servicii SCIM, abonament revizie sistem de securitate, măsurare și verificare 

prize, mentenanță aer condiționat, servicii arhivare, servicii instalare aer condiționat, 

servicii informatice, kit semnătură electronică, servicii găzduire site colegiu,  materiale 

pentru întreţinere (autocolant, burghiu metal, butelie, bandă mascare, ciocan cauciuc, 

cheie splinturi, cot cromat, dibluri, folie protecție, ghiveci + farfurie, mâner telescopic 

pentru trafalet, mufă cromat, pământ universal, pensulă, prelungitor, reducție, rolă pânză, 

robinet fluture, robinet colțar, robinet flotor, set pietre abrazive, set menghine, set 24 bat. 

Varta, silicon sanitar, steag Rom + UE, spumă poliuretanică, șină PVC, șuruburi, 

șurubelniță, trafalet, ulei pt. motor, etc); 

• 46.112,15 lei – reparații curente – cv. lucrări reparații instalații, cv. montare perete de 

compartiment, cv. execuție lucrări de reparație (lucrări de zugrăveli exterioare cu vopsea 

lavabilă la fațade și placare streșină existentă cu panouri din tablă), materiale reparații 

(beton uscat, chit de cuțit, colț int./ext. plintă, glet, parchet, placă rigips, plintă, spumă 

pistol, tencuială, rigips, vopsea +amorsă, etc.), reparații echipamente supraveghere video, 

servicii instalare bolt electric ușă, tâmplărie PVC, carcasă display; 

• 22.244,17 lei – obiecte de inventar – aparate de aer condiționat, calculator Canon, cazma, 

cheie reglabilă pentru țevi, ciocan cauciuc, clește instalator, cutie poștă, DDR4 4096mb, 

desktop PC Asus, dispozitiv telescopic rotativ, drum pentru Kyocera M2040, boxe, 

greblă, imprimantă Kyocera, memorie Sodimm 4GB, microscop optic Bresser, mouse, 

router Mikrotik RB3011, sapă, SSD 240GB/480GB Kingston, scaune lemn, scaune birou, 

ștergător geamuri, UPS mustek line int. 600VA; 

• 2.358 lei – pregătire profesională (inspecții de grad); 

• 1.859,95 lei – cărți, publicații și materiale documentare. 

   La capitolul ajutoare sociale în numerar pentru elevii cu CES  suma de 18.990,70 lei a fost cheltuită 

pentru un număr de 9 copii după cum urmează: ianuarie – 3.071 lei; februarie – 3.320 lei; martie – 3.818 

lei; aprilie – 4.175,20 lei; mai – 3.652 lei; iunie – 954,50 lei. 

   La capitolul  burse elevi din Republica Moldova și  Bani de Liceu  suma de 29.260 lei a fost cheltuită 

după cum urmează: 



• burse elevi din Republica Moldova : 0 lei. 

• burse Bani de liceu pentru un numar de  elevi: ianuarie – 5.850 lei; februarie – 6.500 lei; 

martie – 6.500 lei; aprilie – 3.016 lei; mai – 5.819 lei; iunie – 1.575 lei. 

   La capitolul  burse de performanță, merit și de boală suma de 309.916 lei a fost cheltuită după cum 

urmează: 

• burse de performanță: 0 lei. 

• burse de merit, pentru un număr de 163 elevi: 133.800 lei 

• burse studiu pentru un număr de 20 elevi : 12.455 lei 

• burse sociale pentru un număr de 60 elevi : 49.956 lei 

• burse sociale – rural pentru un număr de 142 elevi : 113.705 lei. 

 La capitolul investiții suma de 4.980 lei a fost cheltuită pentru achiziționarea unui copiator Brother 

CL6900 1200 dpi. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 în contextul 

pandemic impus în anul școlar 2021-2022; 

 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 anului școlar 2021-2022, 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 (prof. Popa Larisa Georgiana, prof. Aluncărițe 

Marius-definitivat, prof. Runcan Lăcrămioara- gradul II, prof. Țibu Dana și prof. Chinchișan Oana-

gradul I). Au susținut și promovat examenul de definitivat doamna prof. Arh. Popa Larisa Georgiana, iar 

doamna Runcan Lăcrămioara gradul didactic II. S-a aprobat de către școală cursul de formare cu 25 CTP 

intitulat „Managementul carierei și dezvoltării personale ”, organizat de Asociația Didakticos Timișoara, 

curs la care au participat 15 profesori. 

 

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. S-a reluat Contractul de Asociere cu Primăria Municipiului Suceava (după doi ani de 

întrerupere), în vederea organizării Concursului Național de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur”, 

ediția 42, din perioada 27-29 mai 2022, ediție la care au participat peste 200 de concurenți din țară. 

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, ai Jandarmeriei, ISU 

Bucovina, etc.).  

 

                                                                      Director,  

Prof. Bejinaru Alexandra Veronica 

 

Material discutat și aprobat în ședința Consiliului Profesoral din 31.10.2022 


