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MINISTERUL EDUCAŢIEI 
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 
 
 
 
 

RAPORT 
privind starea învăţământului la nivelul 

Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară - Suceava 
- anul şcolar 2021-2022 – 

 
 
          Școala a vizat, de-a lungul timpului, formarea personalităţii omului, în funcţie de 
particularităţile fiecăruia dar şi în funcţie de dinamica socială, de mobilitatea profesiilor prin 
integrarea dinamică a omului în societate. Cu toții am ajuns la concluzia că este vital ca 
școala să se desfășoare  cu prezență fizică și fără întreruperi. Școala a jucat întotdeauna un 
rol esenţial în orice epocă, iar astăzi, în contextul actual al unei societăţi structurate printr-o 
cunoaştere informaţională şi eficienţă tehnicizată, orientate spre pragmatism, relevanţa 
educaţiei este una şi mai mare. În această perspectivă, există riscul ca educaţia să fie redusă 
la dimensiunea informaţională. Actul educaţional nu poate fi epuizat însă în ceea ce 
înseamnă transmiterea unui set de informaţii şi de abilităţi practice, oricât de performante ar 
fi acestea. Educaţia nu trebuie să se rezume doar la aspectul informativ şi la cel pragmatic. 
Procesul educaţiei se desăvârşeşte doar atunci când luăm în discuţie şi componenta sa 
formativă. Așadar, am încercat  să găsim cele mai bune strategii pentru a proteja atât 
bunăstarea mintală și socială a elevilor, să protejăm categoria copiilor vulnerabili și 
marginalizați, am încercat să îmbunătățim mediul școlar și să reducem cât mai mult riscurile 
de abandon, de nepromovare etc. 
          Școala noastră pune ca piatră de temelie câteva principii, pe care le considerăm 
necesare pentru ca rezultatele muncii celor doi parteneri să fie dintre cele mai bune. Astfel, 
centrarea pe elevi, se reflectă în adecvarea educației la nevoile de învățare și dezvoltare ale 
elevului și la dezvoltarea triunghiului minte – corp – suflet. În plan concret, acesta presupune 
consiliere pentru orientare școlară și profesională bazată pe aptitudini și talent, precum și 
sprijin socio-educațional pentru toți copiii, în funcție de nevoile fiecăruia. 
 Al doilea principiu este flexibilitatea. Serviciul public de educație se adaptează la nevoile 
comunității locale, iar procesul de predare se modelează după elev și realitățile în care 
acesta trăiește. Principiul se reflectă în faptul că există rute flexibile care asigură un parcurs 
școlar pentru fiecare, cu posibilități de revenire și de modificare a acestuia pentru a atinge 
obiectivele dorite. În plan individual, rezultatul demersului educațional va fi un adult flexibil 
și adaptabil la dinamica societății. Un al treilea principiu este cel al calității măsurabile. Există 
standarde de calitate transparente pentru toți actorii și fiecare etapă a parcursului 
educațional are obiective clare asumate pentru fiecare copil în parte. Impactul pozitiv al 
procesului de predare-învățare asupra elevului este indicatorul principal de calitate al școlii 
noastre, iar succesul serviciului public de educație, în ansamblu, se măsoară prin intrarea 
calificată a tânărului pe piața muncii. 

 
I. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A ŞCOLII  
                 Politica educaţională s-a orientat spre: 
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- o reformă sistemică, vizând toate componentele, în condiţiile considerării cu 
prioritate a calităţii, echităţii şi eficienţei; 

- o reformă continuă, cu valorificarea rezultatelor obţinute până în prezent şi 
asigurarea stabilităţii necesare atingerii obiectivelor propuse; 

- o reformă asumată prin responsabilizarea partenerilor strategici. 
Aspectele vizate în activitatea managerială au fost: 

- organizarea şi monitorizarea activităţilor specifice actului instructiv-educativ din 
şcoală; 

- finalizarea în bune condiţii a anului şcolar 2021-2022 inclusiv organizarea 
examenelor de competenţe profesionale, clasele a XII-a  şi a examenului de bacalaureat. 

- desfăşurarea activităţilor de formare continuă; 
- cunoaşterea şi respectarea metodologiei şi a calendarului de mişcare a 

personalului didactic; 
               - stabilirea unor acorduri de cooperare cu parteneri sociali interesaţi (agenţi 
economici, ce activează în domeniile şi calificările în care sunt şcolarizaţi elevii), Primăria 
Suceava. 

 
 
II. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE 

 
a) RESURSE UMANE 
În anul școlar 2021-2022 au fost: 861 elevi dintre care la liceu 535 (22 clase) iar la 
profesională 326 elevi (14 clase). 
Numărul cadrelor didactice a fost de 68, al personalului didactic auxiliar 11 și a personalului 
nedidactic de 20. 
Din cei 68 de profesori 52 au fost titulari, 1 detașat, 12 suplinitori și 3 la plata cu ora. Din cei 
52, 51 au gradul didactic 1, 8 sunt doctori, 6 cu gradul 2, 7 cu definitivatul, 4 debutanți și 27 
de profesori primesc gradația de merit. 
 
b) RESURSE MATERIALE 
Reparații: 
1. Lucrări de reparații la atelierele școlii (înlocuire tâmplărie, lucrări de zugrăveli) 
2. Inlocuire parchet în anumite săli de clasă 
3.Realizarea sistemului  de paratrăznet 
   
c) RESURSE FINANCIARE 
 

BUGET DE STAT PLAN REALIZAT 

CHELTUIELI DE PERSONAL 7.800.000,00 7.793.275,00 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ din care:    103.500,00    103.267,00 

-transport elevi      91.100,00      91.004,00 

-cazare elevi R Moldova        9.500,00      9.400,00 

-deplasări examen bacalaureat        2.900,00      2.863,00 

BURSE din care:      595.200,00 595.148,00 

-Bani de liceu     124.400,00 124.395,00 

-Bursă profesională     452.600,00 452.593,00 

-Burse elevi R Moldova 18.200,00 18.160,00 
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SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP 
NEÎNCADRATE 

     103.300,00 100.018,00 

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR DE FINANȚARE 
RAMBURSABILĂ (PROIECTUL ROSE) 

100.100,00 100.018,00 

TOTAL  8.702100,00 8.695.004,00 

 

BUGET TOTAL PLAN REALIZAT 

Bunuri și servicii 750.200,00 750.162,55 

Asistență socială (elevi CES)   42.200,00   42.199,60 

Burse 370.500,00 370.484,00 

Cheltuieli de capital 233.200,00 233.156,21 

TOTAL 1.396.100,00 1.396.002,36 

 

VENITURI PROPRII PLAN  REALIZAT 

BUNURI ȘI SERVICII 322.100,00 322.081,69 

TOTAL 322.100,00 322.081,69 

 
 
d) RESURSE INFORMAŢIONALE -SITUAȚIE PRIVIND BIBLIOTECA CTIA 
Fond de carte: 27337 volume 

- intrate în cursul anului școlar 20 volume. 

Număr de cititori înscriși: 568 

Număr de utilizatori activi: 421 

Număr de volume eliberate (tranzacții de împrumut acasă și la sala de lectură)-3165 de 

volume 

Număr de vizite la bibliotecă în cursul anului școlar: 642. 

Proiecte derulate în cadrul bibliotecii CTIA: 

1. Proiectul de parteneriat educațional ”Educație pentru sănătate” 

2. Proiectul de parteneriat educațional ”Biblioteca, prietena mea” 

3. Proiectul de parteneriat educațional  ”Tradiții bucovinene” 

4. Proiectul de parteneriat educațional ”Dăruiește și vei deveni mai bun” 

5. Proiectul de parteneriat educațional ”Dezvoltarea personală trece prin bibliotecă” 

6. Proiectul ”Să citim pentru sufletul și mintea noastră!” 

7. Proiectul ” Ziua națională a lecturii” 
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Repartizarea publicațiilor după conținut: 

Nr de volume de specialitate/profil tehnic: 

Social- juridică: 2172 

Științe ale naturii, matematici: 1634 

Tehnică: 1905 

Agricultură: 414 

Total volume: 6125 

Beletristică: 21212 volume. 

 

III. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
                  Pe parcursul întregului an şcolar 2021-2022 în atenţia colectivului didactic din 
liceul nostru au stat următoarele: aplicarea corectă a noului curriculum şcolar, sporirea 
calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, închiderea anului şcolar în condiţii optime, 
organizarea examenelor de absolvire, corigenţe şi diferenţe, toate acestea realizându-se cu 
maximum de responsabilitate pentru păstrarea sănătății elevilor și a personalului școlii. 

 
Situaţia absenţelor în anul şcolar 2021-2022 

NR 
CRT  

CLASA NR ELEVI NR ABS NR ABS 
NEMOTIVATE 

MEDIE ABS 
ELEV 

1 IXA 24 1785 353 14,7 

2 IXB 26 2165 251 9,65 

3 IXC 22 1985 353 16,04 

4 IXD 25    

5 IXE 25 1492 422 16,88 

6 TOTAL 122    

7 XA 26 2614 369 14,19 

8 XB 27 1910 369 13,66 

9 XC 29 3244 1028 35,44 

10 XD 24 1946 243 10,12 

11 XE 26 1194 156 6 

12 TOTAL 132 10908 2165 16,40 

13 XIA 25 1659 311 12,44 

14 XIB 22 3419 865 39,31 

15 XIC 25    

16 XID 23 1864 320 13,91 

17 XIE 27 2811 324 12 

18 XIF 19 2209 242 12,73 

19 TOTAL 141    

20 XIIA 24 1964 135 5,62 

21 XIIB 20 1674 206 10,3 
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22 XIIC 23 2933 838 36,43 

23 XIID 18 1741 411 22,83 

24 XIIE 31 2607 350 11,29 

25 XIIF 24 2307 592 24,66 

26 TOTAL 140 13226 2532 18,08 

27 IXAsp 24    

28 IXBsp 19 2743 1170 61,57 

29 IXCsp 21 2562 830 39,52 

30 IXDsp 19 6772 4002 210,6 

31 TOTAL 83    

32 XAsp 24 2589 1013 42,20 

33 XBsp 25 2206 1140 45,6 

34 XCsp 20 3267 1076 53,8 

35 XDsp 29 3688 1839 63,41 

36 XEsp 30 6062 3526 117,53 

37 TOTAL 128 17812 8594 67,14 

38 XIAsp 23 2612 1074 46,69 

39 XIBsp 19 6038 3075 161,84 

40 XICsp 26 3058 912 35,07 

41 XIDsp 22 5959 1860 84,54 

42 XIEsp 25 3050 1335 53,4 

43 TOTAL 115 20717 8256 71,79 

44 TOTAL 
GENERAL 

861    
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SITUAȚIA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 

N
r. 
cr
t. 

 Profi
l 

Domeniu Cla
să 

Nr.
cl  

Nr. 
elevi 

Veni
ți  

Tran
sfera
ți 

Retr
ași 

Exmatriculați Repetenți Promovați 

1  
 
 
 
 
li
c
e
u 

RNP
M 

RNPM IX 3 72 1 - - - - 73 

X 4 106 - 3 1 - 1 101 

XI 4 95 1 1 1 - 4 90 

XII 4 85 - 1 - - 2 82 

2 Servi
cii 

Turism IX 1 25 - - - - - 25 

X 1 26 1 - - - - 27 

XI 1 27 - - 2 - - 25 

XII 1 30 - - - - 1 29 

3 Tehn
ic 

Electr-
automati
z 

IX 1 25 2 - 1 1 - 26 

XII 1 24 - - - - - 23 

Mecanic
ă 

XI 1 18 - 1 - - - 17 

1 Ș
c. 
p
r
of
. 

- Ind. alim. IX 1 24 - 1 - - 4 19 

X 2 49 - 2 - - 2 45 

XI 2 42 - - - - 6 36 

2 - Turism și 
alimenta
ție 

IX 1 19 - - - - 3 16 

X 1 20 1 - - - 3 18 

XI 1 26 - - - - 1 25 

3 - Mecanic
ă 

IX 2 40 1 1 - - 5 35 

X 2 59 - - - - 9 50 

XI 2 47 - - - - 3 44 

TOTAL 36 859 7 10 5 1 44 806 
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SITUAȚIE BACALAUREAT IUNIE 2022 

NR CRT ÎNSCRIȘI NEPREZENTAȚI REUȘIȚI PROCENT 
PROMOVAȚI 

CURENT ANT CURENTANT ANT CURENT ANT CURENT ANT 

1 69 24 1 4 59 3 86,76% 15% 

 

 

SITUAȚIE BACALAUREAT  AUGUST  2022 

NR CRT ÎNSCRIȘI NEPREZENTAȚI REUȘIȚI PROCENT 
PROMOVAȚI 

CURENT ANT CURENTANT ANT CURENT ANT CURENT ANT 

1 35 27 7 2 10 5 35,71% 20% 

 

 

BACALAUREAT IUNIE- IULIE 2022 CURENT 

NR 
CRT  

CLASA ÎNSCRIȘI ABS REUȘIȚI PROCENT 
PROMOV 

MEDII 

5-
5.99 

6-
6.99 

7-
7.99 

8-
8.99 

9-
9.99 

1 XIIA 12 - 10 83.3 2 3 5 2 - 

2 XIIB 11 - 10 90.9 - 6 3 - 1 

3 XIIC 5 - 5 100 - - 3 2 - 

4 XIID 6 - 5 83.3 1 3 1 1 - 

5 XIIE 24 1 22 95.65 1 6 14 1 1 

6 XIIF 11 - 7 63.63 - 1 4 2 - 

TOTAL 69 1 59 86.76 4 19 3 8 2 

 

BACALAUREAT IUNIE- SEPTEMBRIE 2022 CURENT 

NR 
CRT  

CLASA ÎNSCRIȘI ABS REUȘIȚI PROCENT 
PROMOV 

MEDII 

5-
5.99 

6-
6.99 

7-
7.99 

8-
8.99 

9-
9.99 

1 XIIA 9 1 3 37.5 2 3 - - - 

2 XIIB 5 2 1 33.33 2 - - - - 

3 XIIC 4 2 - 0 2 - - - - 

4 XIID 6 1 2 40 - - - - - 

5 XIIE 4 1 2 66.66 1 - - - - 

6 XIIF 7 - 2 28.57 - - - - - 

TOTAL 35 7 10 35.71 7 10 - - - 
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Comisia metodica de limba şi literatura română 
Realizări: 

Asigurarea şi aplicarea curriculum-ului şcolar: 

• Discutarea, în şedinţe de catedră, a modificărilor apărute în programa şcolară, 

comparativ cu anul şcolar precedent, a programelor şi metodologiei pentru 

examene naţionale, a programului de pregătire suplimentară cu elevii din clase 

terminale, în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat. 

• Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale în conformitate cu programele 

şcolare, elaborarea şi analiza  testelor iniţiale, stabilirea anumitor măsuri pentru 

recuperarea lipsurilor elevilor. 

• Elaborarea de proiectări didactice adaptate nevoilor specifice claselor de elevi. 

• Elaborarea de programe de lucru, fişe de lucru şi de evaluare, pe grupe valori 

• Pregătirea suplimentară a elevilor pentru bacalaureat . 

                  Participarea la activităţi specifice ariei curriculare, la cursuri de formare continuă şi 

perfecţionare şi la manifestări extracurriculare: 

• Realizarea de asistențe și interasistențe la ore: prof.  Giuraniuc Gabriela, 

Strugariu Loredana, Socoliuc Loredana. 

                 Participarea tuturor profesorilor la activităţile de cerc propuse de I.S.J. 

• Implicarea în activităţi propuse de CTIA (concursuri la nivel de unitate 

şcolară,supraveghetori în cadrul olimpiadelor desfăşurate în şcoală). 

• Realizarea unui program intensiv de lucru suplimentar cu elevii claselor a XII-a, 

pentru susţinerea examenului de bacalaureat.  

• Participarea la activităţi extracurriculare -1 Proiectul şcolar ,,ziua naţională a 

lecturii’’ 

• 2. Proiectul,, Arta fotografică în domeniul ştiinţelor’’ 

• 3. Proiectul  ,, Dezvoltare personală trece prin bibliotecă’’ 

• 4.Proiectul ,, Poezia-frumusete şi sensibilitate’’ 

• 5. Proiectul ,,Să-l citim împreună pe Liviu Rebreanu’’   (prof. Giuraniuc Gabriela) 
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• 6 Proiectul ,,Ploua în luna lui martie’’-  Să-l descoperim împreună pe Nichita 
Stănescu (prof.Lohănel Oana, prof.Strugariu Loredana, prof.Socoliuc Loredana) 

• 7.Proiectul ,,Dulcea mea doamnă, Eminul meu iubit’’- să facem cunoscută 
corespondenţa dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle(prof.Lohănel Oana, 
prof.Strugariu Loredana, prof.Socoliuc Loredana) 

• 8.Susţinerea lecţiilor demonstrative în cadrul proiectului Erasmus+ Ecouraging 
creative thinking(prof.Lohănel Oana, prof.Strugariu Loredana, prof.Socoliuc 
Loredana) 

• 9.Implicarea în proiectul remedial ROSE ((prof.Lohănel Oana,prof. Giuraniuc 
Gabriela) 

• Organizarea de activităţi  in cadrul comisiei metodice 

                    NEÎMPLINIRI: 
 

• Puţini elevi participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare. 
• Interesul scăzut al elevilor pentru lectură, aşa cum arată conţinutul fişelor de 

la bibliotecă. 
 

OPORTUNITĂŢI: 
 

• Pregătirea mai responsabilă a elevilor în vederea susţinerii examenului 
de Bacalaureat: câte 2 ore saptămânal cu fiecare clasă, şi de două ori pe 
lună ,sâmbăta cu elevii de la toate clasele.  

• Colaborare mai intensă cu biblioteca în vederea creşterii numărului de 
cititori 

• Participarea  calitativă a elevilor la concursuri 
• Implicarea profesorilor în mai multe proiecte referitoare la cultivarea 

limbii şi literaturii române  
 

 
Întocmit de prof. Lohănel Oana 

                                                             
CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

PUNCTE TARI: 

Pe parcursul   anului şcolar 2021-2022, catedra de limbi moderne a Colegiului Tehnic 

de Industrie Alimentară Suceava a desfăşurat o activitate susţinută pentru realizarea tuturor 

cerinţelor şi sarcinilor impuse de procesul instructiv – educativ și de măsurile   impuse de 

situația pandemică. 

La începutul anului şcolar s-au realizat planificările anuale şi semestriale, precum și 

planificările pe unitate de învățare, atât pentru limba engleză cât şi pentru limba franceză, 
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după ce au fost analizate modificările și modelele apărute ca urmare a activităților online 

desfășurate în perioada pandemică. Toate cadrele didactice din catedră şi-au asumat 

responsabilitatea parcurgerii întregii materii în ritmul propriu fiecărei clase, cu coerenţă şi 

profesionalism.  

Toţi membrii catedrei au elaborat şi aplicat teste iniţiale la toate clasele din încadrare 

şi, în urma interpretării rezultatelor acestor teste, au selectat manualele şi materialele de 

lucru în funcţie de programă şi de nivelul de pregătire al elevilor. S-a ţinut cont de achiziţiile 

anterioare ale acestora şi s-a pus accentul pe continuitate în procesul de învăţare. În urma 

corectării testelor predictive, s-a stabilit un program remedial şi de îmbunătăţire a 

rezultatelor.  

De asemenea, au fost prezentate elevilor din clasele terminale programa pentru 

bacalaureat, metodologia de examen, precum şi modele de subiecte. S-au realizat fişe de 

evaluare şi de consolidare a cunoştinţelor. 

Materialele şi echipamentele specifice nevoilor desfăşurării unor lecţii moderne de 

limbi străine (ex. CD-playere, laptop-uri, subiecte, programe și site-uri de lucru) au înlesnit 

activitatea membrilor catedrei, în special în vederea pregătirii elevilor pentru Competențele 

Lingvistice. 

1. Participări la cursuri, simpozioane, seminarii şi alte manifestări ştiinţifice 

             In semestrul I, dna profesor Monica Lepcaliuc a participat la următoarele activități de 

formare:  

16.09.2021 – formator/susținere atelier de lucru Alexitimia sau orbirea emoțională pentru 
formare de adulți lucrători cu tineret în cadrul proiectului Erasmus+ PAFYP – Parenting 
Awareness For Young People, număr de referință 2019-1-UK01-KA205-060936, organizat de 
Institutul Bucovina Suceava și desfășurat on site la CTIA Suceava 
 
16-18.09.2021 – întâlnirea transnațională din cadrul proiectului Erasmus+ PAFYP – Parenting 
Awareness For Young People, număr de referință 2019-1-UK01-KA205-060936, organizat de 
Institutul Bucovina Suceava în parteneriat cu CTIA Suceava 
 
10.09.2021 – Seminarul de valorizare a bunelor practici a ctivităților educaționale „outdoor” 
și de timp liber Forumul ideilor școlilor de vară, organizat de ISJ Suceava la CN „Ștefan cel 
Mare” Suceava, moderator prof. insp. Vîntur Tatiana 
 
16.10.2021 – Simpozionul național Educație europeană în școala noastră, sesiune de 
comunicări științifice a cadrelor didactice cu lucrarea EFECTIV – Cum să „condimentăm” 
metodele de predare-învățare, organizat de Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava, Școala 
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Gimnazială Nr. 4 Suceava, ISJ Suceava și CJRAE Suceava, în cadrul manifestărilor Erasmus 
Days ca activitate de diseminare a proiectului Erasmus+ nr. 2019-1-RO01-KA101-062567 
 
septembrie 2021 – activitate de formare și perfecționare online Pachetul de vacanță „Joc și 
joacă” cu următoarele puncte: JOCURI DIDACTICE la școală, în tabără și în Online, 
Organizează Tabere dinamice, educaționale și distractive, Activități de învățare prin jocuri 
didactice, Starea de bine a EDUCATORULUI, Elevul tău este un GENIU!, Tehnici de motivare a 
elevilor prin NLP, Inteligența Emoțională în actul de predare, REZILIENȚA: cum să fim 
puternici și echilibrați emoțional în aceste vremuri, EXCELENȚA în cariera de dascăl, 
OBICEIURILE educatorilor de success, LEADERSHIP în educație, Cum devenim MENTORI 
pentru elevii noștri, Educația VIITORULUI – organizat de asociația SELLification Timișoara, 
formatori: Andy Szekely,  Sorin Popa,  Bianca Gai,  Marius Simion, Răzvan Curcubată,  Monica 
Dobre,  Simona Baciu,  Zoltan Veres,  Pera Novacovici,  Ion-Ovidiu Pânișoară,  Mihaela Tatu, 
 Mirela Tanc,  Romeo Crețu,  Florin Alexandru, Bogdan Vaida,  Simona Hupov, Călin Iepure, 
 Cristina Sasu (35 h) 
 
09.09.2021 - workshop-urile de formare Flipped Classroom/Clasa inversată, Părăsirea 
timpurie a școlii/Early School Leaving și Dezvoltarea gândirii creative/Encouraging Creative 
Thinking din cadrul proiectului KA1 Erasmul Plus EFECTIV, număr de referință 2019-1-RO01-
KA101-062153 
 
13.09.2021 - workshop-ul de formare Învățarea pe bază de joc/Game-based Learning and 
Gamification din cadrul proiectului KA1 Erasmul Plus EFECTIV, număr de referință 2019-1-
RO01-KA101-062153 
 
04.10.2021 – webinar How Languages Are Learned – organizat de Oxford University Press UK 
(3 h) 
 
18-22.10.2021 – programul de formare TOT – Training of staff organizat de Cooperativa 
Sociale San Saturnino Roma, Italiaîn parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat 
Social Bucovina Suceava pentru implementarea de activități în cadrul proiectului Erasmus+ 
Smart4Inclusion – Skills, Motivation, Assessment, Responsibility and Training for vulnerable 
people to improve their basic skills anf key competences and enhance their social inclusion, 
număr de referință 2019-1-UK01-KA204-062116 octombrie 2021 – martie 2022 
 
27-29.10.2021 –Conferința transnațională Educație Online fără Hotare, organizată în cadrul 
Proiectului Biblioteca Digitală „Educație Online” www.educatieonline.md de Direcția 
Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, Republica Moldova (6h) 
 
19.11.2021 – webinar Teacher Development Seminar organizat de Cambridge Assessment 
English (2,5h) 
 
07.12.2021 –webinar Exam Preparation and Real—World English for A2 Key for Schools and 
B1 Preliminary for Schools organizat de Cambridge Assessment English UK, moderator Rachel 
Keogh (1h) 

In semestrul al II-lea, dna profesor Lepcaliuc a contribuit în calitate de autor și a 
publicat scenariul didactic cu titlul Instrumente web utilizate în cadrul proiectului educațional 

http://www.educatieonline.md/
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TransLegends în Ghidul Metodologic de implementare digitală a curricula la specialitățile din 
domeniul transportului auto - Proiect implementat de Direcția Generală Educație, Tineret și 
Sport a Consiliului Municipal Chișinău în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al 
Republicii Moldova 

In perioada 04-08.04.2022 dna profesor Lepcaliuc a  participat la programul de 

formare TOT – Training of Trainers organizat de Citta Azzurra Cooperativa Sociale Bolzano, 

Italia, în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina Suceava 

pentru implementarea de activități în cadrul proiectului Erasmus+ DIGI VET - Digital VET 

Upskilling for Trainers and Women Beneficiaries, număr de referință 2020-1-DE02-KA226-

008201 iar pe data de 19.04.2022 a fost prezentă la webinarul  Introducing breaking through 

the screen: empowering students to soar to new heights in online learning organizat de 

National Geographic Learning (1h) 

Dna profesor Ungureanu Nastia a susținut în luna septembrie, pentru colegii de 

catedră, un  workshop ca parte a activităților de diseminare din cadrul Proiectului KA1 

Erasmus Plus EFECTIV – ‟Early School Leaving‟ - Praga 12-16.07.2021.   

De asemenea, în data de 25 octombrie 2021, a participat  la Simpozionul 

Multidisciplinar Internațional ‟Practici educaționale de succes din perspectiva educației 

actuale‟ cu lucrarea științifică ‟Early School Leaving‟ - metode și tehnici inovative de predare  

și a publicat în Ghidul Metodologic. Soluții inovatoare în educație, studiul de specialitate : 

‟Early School Leaving‟ - diseminare Proiect Erasmus + KA1 - Educație și Formare Europeană 

pentru Calitate, Tehnici Inovative și Valorizare – E.F.E.C.T.I.V. număr de referință 2019-1-

RO01-KA101-062153. Ca urmare a participării la acest proiect Erasmus, de care a beneficiat 

școala noastră , dna profesor a susținut lecția deschisă ‟Pe tărâmul bunelor maniere‟ la clasa 

a XI-a F la care au participat 18 elevi și  5 cadre didactice. 

In luna octombrie, dna profesor a coordonat și a participat la Simpozionul 

Multidisciplinar Internațional Practici Educaționale de Succes din Perspectiva Educației 

Actuale iar în semestrul al II-lea a coordonat lucrarile Seminarului Didactic Internațional 

Școala Românească pentru diversitate și educația pentru toți. Dna profesor a făcut parte din 

echipa de implementare a Proiectului Educațional Internațional: Integrarea  copiilor cu CES 

în învățământul de masă. 

Dna profesor Ierimiciuc Loredana a participat la următoarele cursuri și webinarii: 

 *** 9.IX.2021- Workshopuri CTIA în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 Educație și 

Formare Europeană pentru Calitate, Tehnici Inovative și Valorizare 

- Nr. 3349/2 – Dezvoltarea gândirii creative / Encouraging Creative Thinking 

- Nr. 3350/11 – Flipped Classroom / Clasa Inversată 

- Nr. 3351/21 – Părăsirea timpurie a școlii / Early School Living 

 

 16.IX.2021 - Moving up to B1 Preliminary for Schools: the next level, 1h, Cambridge 

Assessment English  

  Dna profesor Gvinda Bianca și dna profesor Nastia Ungureanu au participat în 

perioada 6 – 8 octombrie 2021, la cursul de formare La rentrée francophone, organizat de 
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Universitatea ‟Stefan cel Mare‟ Suceava și Alianța Franceză. În perioada 9-14.05.2022, dna 

profesor a participat la cea de-a V-a ediție a activității de formare profesională desfășurată 

on-line, Nouvelles pratiques de classe et enseignement du français, în cadrul 

evenimentului Printemps de l’Innovation du Français (PIF), organizat la inițiativa Asociației 

Române a Profesorilor de Franceză, filiala Suceava, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava și având drept formatori experți internaționali, specialiști în didactica limbii 

franceze. În data de 25.07.2022 am participat la cursul Se former aux nouvelles grilles 

d’évaluation DELF-DALF pe platforma online FEI+. 

De asemenea, în perioada 15-19.08.2022 și 22-26.08.2022 am participat la cursurile 

de perfecționare pentru profesorii de limbă franceză organizate de Universitatea de 

vară Francophonia din Nice, Franța. Am parcurs următoarele module: Dynamiser la classe 

avec des TICE, Enseigner le français autrement : pour une classe active et motivée, Jouer 

pour apprendre, Art et FLE : Utiliser les arts comme thème et comme support pour exploiter 

et enrichir la palette linguistique des apprenants. 

 
Pe parcursul anului şcolar 2021 – 2022 am făcut parte din comitetul de redacţie al 

revistei profesorilor de limba franceză din judeţul Suceava, Enseigner.FLE. 
 

Menționăm că dna profesor Ioana Dochia și dna Ana Chibici sunt  înscrise la doctorat 

fiecare pe specialitatea ei, limba engleză și limba franceză. Dna  Ioana Dochia este și 

studentă în anul I la Facultatea de Psihologie din cadrul USV Suceava. 

2. Publicații de specialitate 

Dna Monica Lepcaliuc a continuat și în acest an, publicarea revistei în format 
electronic SPECTRUM L Nr. 2 pe site-ul www.ctiasv.ro conținând articole ale elevilor liceului 
nostru coordonați de domina sa https://online.fliphtml5.com/eiamp/dvco/#p=1 (link direct 
publicație web) 

Dna Ungureanu Nastia a publicat în Ghidul Metodologic. Soluții inovatoare în 
educație, studiul de specialitate : ‟Early School Leaving‟ - diseminare Proiect Erasmus + KA1 - 
Educație și Formare Europeană pentru Calitate, Tehnici Inovative și Valorizare – E.F.E.C.T.I.V. 
număr de referință 2019-1-RO01-KA101-062153. 

3. Activităţi extraşcolare 

Cu ocazia ″Zilei Europene a limbilor străine″ , dnele profesor de limbi moderne au 

continuat tradiția activităților realizate n cadrul parteneriatelor educaționale încheiate cu 

Colegiul Național ″Petru Rareș″ Suceava,  Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, Colegiul Economic 

″Dimitrie Cantemir″  Suceava, Colegiul De Informatică Suceava,  Colegiul Național ‟Mihai 

http://www.ctiasv.ro/
https://online.fliphtml5.com/eiamp/dvco/#p=1
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Eminescu‟ și  Alinața Franceză Suceava.  In cadrul acestui parteneriat, pe 27 septembrie 

2021 s-au reunit în sala de ședințe a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară , profesori și 

elevi ( cu păstrarea distanțării impuse de pandemie), pentru a împărtăși dragostea pentru 

limbile străine.  

De asemenea, în cadrul unui parteneriat între Colegiul tehnic de Industrie 

Alimentarã, Colegiul Național ″Petru Rareș″, Colegiul de Artă ″Ciprian Porumbescu″, Colegiul 

Național ″Mihai Eminescu″, Școala Gimnazială nr.3, Școala gimnazială nr.1, compania 

Anasped, ONG-ul ″Bursa pentru viață″, S.C. Agrohouse, Hairstudio by Dizzy, s-a desfaşurat 

activitatea „ My Kind of Christmas”, activitate-concurs cu premii. Elevii au primit premii din 

finanțare extrabugetarã. La activitate au participat toți profesorii catedrei. 

De asemenea, dna profesor Monica Lepcaliuc s-a implicat în următoarele activități și 

a încheiat următoarele parteneriate educaționale: 

04.10.2021 – activitate de voluntariat împreună cu colectivul clasei a XI-a A în cadrul 
Campaniei „Hai cu noi la școală!” organizată de Asociația Institutul pentru Parteneriat Social 
Bucovina, Suceava (o inițiativă de sprijinire a accesului la educație a copiilor cu o situație 
material precară, care trăiesc în comunitățile sărace din județul Suceava) 
 
08.11.2021 – lecție de dirigenție Combaterea absenteismului la clasa a XI-a A desfășurată la 
Biblioteca CTIA Suceava 
 
17.11.2021 – activitate de evaluare prin prezentare de proiecte – My Daily Routine la clasa a 
X-a A sp (Biblioteca CTIA) 
 
06.12.2021 – activitate de informare și conștientizare Spune NU traficului de minori! la clasa 
a XI-a A în cadrul proiectului la nivel local REACȚionăm în parteneriat cu Asociația Institutul 
pentru Parteneriat Social Bucovina, Suceava (activitate desfășurată la Biblioteca CTIA) 
 
10.12.2021 – flash mob anti-trafic minori cu elevi din clasele a X-a C și a XI-a A în cadrul 
proiectului la nivel local REACȚionăm în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat 
Social Bucovina, Suceava (activitate desfășurată la Biblioteca CTIA) – profesori: Lepcaliuc 
Monica, Iacentiuc Violeta, Reuț Maria și Cozmiuc Marius 
 
Nr. 3268/03.09.2021 – parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina 
Suceava pentru implementarea de activități în cadrul proiectului Erasmus+ PAFYP – 
Parenting Awareness For Young People, număr de referință 2019-1-UK01-KA205-060936 
septembrie 2021 – februarie 2022 
Nr. 4692/14.10.2021 – parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina 
Suceava pentru implementarea de activități în cadrul proiectului Erasmus+ Smart4Inclusion – 
Skills, Motivation, Assessment, Responsibility and Training for vulnerable people to improve 
their basic skills anf key competences and enhance their social inclusion, număr de referință 
2019-1-UK01-KA204-062116 octombrie 2021 – martie 2022 
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Nr. 5206/26.11.2021 – parteneriat cu Asociația eLiberare București pentru realizarea de 
activități în cadrul proiectului extra-curricular de prevenire a traficului de persoane și a 
exploatării sexuale în România 2021-2022 
Nr. 5225/02.12.2021 – parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina 
Suceava pentru implementarea de activități în cadrul proiectului REACT – Anti-trafic minori, 
cofinanțat de Consiliul Județean Suceava noiembrie 2021-decembrie 2022 
Nr. 4682/13.10.2021 – parteneriat cu Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă” 
Cuizăuca, Republica Moldova pentru implementarea proiectului educațional transnațional 
RO-MD în limba engleză TRANSLEGENDS – Celebrations Edition, an școlar 2021-2022 
Nr. 114/11.01.2022 – parteneriat cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov pentru 
colaborarea în proiectul educațional Și eu știu, și eu pot din domeniul integrării sociale a 
copiilor cu cerințe educative speciale, an școlar 2021-2022 (înscriere eleva Crăciun Sonia, 
clasa a IX-a A sp) 
08.01-12.03.2022 - formator în cadrul programului de formare continuă pentru profesori 

(seria II, grupa 1) Comunicare în limba engleză pentru cariera didactică (categoria 2, 90 ore), 

program acreditat MEN - DFC prin OM nr. 3861 din 04.04.2019 și furnizat de CCD Suceava 

29.05-14.06.2022 - formator în cadrul programului de formare continuă pentru profesori 

(seria II, grupa 2) Comunicare în limba engleză pentru cariera didactică (categoria 2, 90 ore), 

program acreditat MEN - DFC prin OM nr. 3861 din 04.04.2019 și furnizat de CCD Suceava 

07-08.06.2022 – formator/susținere atelier de lucru Comunicare și Team building pentru 

formare de adulți NEETS pentru obținerea de competențe specifice necesare pe piața muncii 

în cadrul proiectului Erasmus+ Smart4Inclusion, număr de referință 22019-1-UK01-KA204-

062116 - organizația ACDC România și alte 6 organizații europene 

4. Concursuri şcolare şi comisii 

Dna profesor Monica Lepcaliuc a implicat elevii în  următoarele concursuri: 

- decembrie 2021 – concursul de lucrări artistice în cadrul proiectului la nivel local 
REACȚionăm în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, 
Suceava 

Premiul 1 – Meicu Delia-Florina, cl. a X-a C –prof. coord. Iacentiuc Violeta 
Premiul 2 – Pînzari Amalia-Georgiana, cl. a X-a C –prof. coord. Iacentiuc 

Violeta 
Premiul 3 – Onoiu Diana-Alexandra, cl. a XI-a A –prof. coord. Lepcaliuc Monica 

- octombrie 2021-mai 2022 – implementare proiect educațional transnațional RO-MD 
în limba engleză TRANSLEGENDS în parteneriat cu Instituția Publică Liceul Teoretic 
„Ion Creangă” Cuizăuca, Republica Moldova (traducere legende – ediția 
CELEBRATIONS) în cadrul Proiectului transnațional Educație online fără hotare 
organizat de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău și 
implementat de Primăria municipiului Chișinău în parteneriat cu Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării, Academia de Inovare și Schimbare prin Educație – prin 
intermediul comunității digitale „Platforme educaționale online” 
Activități în cadrul proiectului RO-MD TransLegends: 

 Competiție postere (decembrie 2021) 

Premiul 1 – Moroșan Andres-Teodor, cl. a X-a E  
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Premiul 2 – Balan Diana-Sînziana, cl. a XI-a E  
Premiul 3 – Savin Francesca, cl. a X-a A  
Mențiune – Aconstantinesei Ana-Maria, cl. a XII-a E  
Mențiune – Ocrainiciuc Ioana-Jasmine, cl. a XI-a E 
Mențiune – Nichițelea Denis-Andrei, cl. a X-a C 
Mențiune – Iacob Paula-Ioana, cl. a X-a C 
Mențiune – Șuleap Andreea-Adelina, cl. a X-a C 
Mențiune – Vintea Alessia-Andreea, cl. a X-a C 

In perioada 08.01-12.03.2022 dna Lepcaliuc a participat în calitate de  formator în cadrul 

programului de formare continuă pentru profesori (seria II, grupa 1) Comunicare în limba 

engleză pentru cariera didactică (categoria 2, 90 ore), program acreditat MEN - DFC prin OM 

nr. 3861 din 04.04.2019 și furnizat de CCD Suceava 

In perioada 29.05-14.06.2022 a fost  formator în cadrul programului de formare continuă 

pentru profesori (seria II, grupa 2) Comunicare în limba engleză pentru cariera didactică 

(categoria 2, 90 ore), program acreditat MEN - DFC prin OM nr. 3861 din 04.04.2019 și 

furnizat de CCD Suceava 

Iar în perioada 07-08.06.2022 a fost  formator/susținere atelier de lucru Comunicare și 

Team building pentru formare de adulți NEETS pentru obținerea de competențe specifice 

necesare pe piața muncii în cadrul proiectului Erasmus+ Smart4Inclusion, număr de referință 

22019-1-UK01-KA204-062116 - organizația ACDC România și alte 6 organizații europene 

In ceea ce privește participarea la concursurile școlare dna Lepcaliuc Monica a coordonat 

următoarele activități: 

- 01.02-31.05.2022 - coordonator activități în cadrul campaniei de informare și educare 

privind riscul și efectele traficului de minori și drepturile victimelor traficului de minori ReAct 

la nivel național - organizatori: Asociația Institutul Bucovina Suceava, Consiliul Județean 

Suceava și ANITP Suceava (108 elevi implicați, 6 cadre didactice) - activități de informare, 

flash mob 

-02.03.2022 - coordonare și susținere activitate de Prevenire a traficului de persoane în 

colaborare cu asociația eLiberare din cadrul programului educațional de Prevenire a 

traficului de persoane 2021-2022 

-27.06-01.07.2022 + 25-28.07.2022 – organizare școala de vară English Summer Camp 

Pojorâta în parteneriat cu Asociația YOUTH4NATION Câmpulung Moldovenesc pentru clasele 

I-VIII, aprobată de ISJ Suceava în Calendarul Școlilor de Vară, poziția 35, domeniul cultural 

artistic - cultură și civilizație 

-08-12.08.2022 – activtate de voluntariat la școala de vară BED – Be motric. English. Dance 

din cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)/Schema de Granturi pentru 

Licee, Beneficiar: CTIA Suceava, subproiectul: ”Pas cu pas spre viitor” – Acord de grant nr. 

847/SGL/RUNDA II 
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Dna profesor Roibu Cristina a organizat Olimpiada de limba engleza la nivel de liceu, 
alaturi de colegii de catedra – ianuarie 2022 și a participat la concursul 
interjudetean Biodiversity, cu tema Flower Power- mai 2022, obținând un premiu 2, un 
premiu special si o mentiune. 

Prof. Bianca Gvinda este membru în comitetul de redacție al revistei profesorilor de 

limbă franceză din județul Suceava, Enseigner FLE iar dna Ungureanu Nastia este membru în 

Consiliul Consultativ al Inspectoratului Scolar Județean Suceava 

Dna profesor Nastia Ungureanu a coordonat elevii la concursurile: Copilăria, cea mai 

frumoasă poveste, Ne prețuim valorile?, Și eu știu, și eu pot, Copiii Europei, unde a obținut 

următoarele premii: 

-Premiul III- eseu în limba franceză- Rebeca Petrescu cls XI/ Sofiia Raicu cls IX 

- Premiul III – eseu în limba franceză – Chiribuc Claudia cls X  

- Premiul I – artă plastică – Miron Daniela cls X 

- Premiul II – artă plastică – Țurcă Paula cls IX 

-Premiul III – artă plastică – Nesculescu Andreea cls X  

- Premiul II – artă plastică – Țurcă Paula cls IX 

-Premiul III – artă plastică – Țurcă Paula cls IX  

La nivel de şcoală, prof. Cristina Roibu face parte din Comisia pentru proiecte şi 

programe educaționale şi din Comisia pentru organizarea Olimpiadelor şi Concursurilor 

Scolare.  

Prof. Monica Lepcaliuc şi Cristina Roibu desfăşoară activităţi specifice în cadrul 

Comisiei pentru Proiecte Europene de la CTIA Suceava. 

Dna Ierimiciuc Loredana face parte din următoarele comisii: 

 Decizie Profesor Asistent în Comisia de organizare și desfășurare a Concursului 

județean / Testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate 

vacante/rezervate în învățământ nr. 2024 / 30.08.2021 

 Responsabil cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și 

bărbați nr. 241 / 14.09.2021 

 Decizie pentru numirea Comisiei Metodice a Diriginților nr. 230 / 10.09.2021 

 Responsabil de caz servicii psihoeducaționale pentru elevi CES  nr. 254 / 20.10.2021   

 Membru – Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC) nr. 264 / 20.10.2021 

 Membru – Comisia de cercetare disciplinară a elevilor nr. 270 / 20.10.2021 

 Membru – Comisia de elaborare a schemelor orare nr. 290 / 20.10.2021 

 Membru – Comisia pentru comunicare și promovare a imaginii școlii și implicarea 

instituției în proiecte și programe educaționale nr. 292 / 20.10.2021  
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 Membru – Comisia de verificare a corectitudinii completării documentelor școlare nr. 

311 / 20.10.2021 

 Responsabil – Comisia de evidență și gestionare a manualelor școlare nr. 312 / 

20.10.2021 

 Coordonator – proiect Strategia Națională de Acțiune Comunitară (SNAC) nr. 342 / 

20.10.2021 

 Președinte – Comisia de mobilitate nr. 352 / 20.10.2021 

Pe parcursul anului şcolar 2021 -2022, profesorii de limbi moderne au realizat o 

activitate diferenţiată cu elevii (pe grupe de nivel), s-au adaptat cerințelor de predare în 

sistem hibrid, apoi în sistem online, folosind programe atractive pentru învățare. Au propus 

activităţi care să suscite interesul elevilor pentru studierea limbilor moderne și au pregătit  

suplimentar elevii atât pentru performanță cât și pentru recuperarea structurilor pierdute în 

perioada pandemică. Realizarea tuturor materialelor necesare în dosarul catedrei pe 

parcursul anului școlar 2021 -2022, asistențele la ore şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor 

asumate au revenit responsabilului de catedră,  prof. Nastia Ungureanu 

PUNCTE SLABE: 

 lipsa manualelor digitale adecvate nivelului de pregătire a elevilor  

 slaba conexiune la internet a elevilor și nepriceperea în folosirea unor programe de 
învățare 

 slaba motivaţie a elevilor pentru studiul limbilor moderne; 

 numărul mic de elevi doritori și capabili să participe la concursurile școlare. 

 Stresul participării la cursuri doar în sistem online 
OPORTUNITĂŢI: 

 participarea profesorilor la cursuri de limbă străină cu finanţare europeană și la 
webinarii de pregătire pentru predarea în online 

 participarea la proiecte şi programe educaţionale locale şi naţionale; 

 realizarea de parteneriate şcolare; 

 campanii de creştere a gradului de conştientizare a importanţei rolului limbilor 
străine în societatea actuală; 

 atragerea de fonduri pentru dotarea cabinetului de limbi moderne; 

 utilizarea mijloacelor audio-vizuale moderne; 

 atragerea elevilor în activităţi extracurriculare atractive. 
Prof. Nastia Ungureanu 

 

CATEDRA DE MATEMATICĂ  

1. Calitatea activităţii 

În anul școlar 2021 - 2022, membrii catedrei de Matematică au desfăşurat activităţi conform 

Planului Managerial al Catedrei, având ca obiective principale asigurarea calităţii, 
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dezvoltarea la elevi a capacității de explorare și rezolvare de probleme, dezvoltarea 

interesului și a motivației elevilor pentru studiul și aplicarea matematicii în contexte variate,  

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

cadrelor didactice şi obţinerea de performanţe şcolare. Astfel s-au realizat următoarele 

activități:  

 Susținerea de teste inițiale pentru a se vedea nivelul de pregătire al elevilor și pentru 

a lua măsuri de ameliorare; 

 Întocmirea planificărilor calendaristice și anuale; 

 Proiectarea didactică individualizată pentru elevii cu CES; 

 Parcurgerea ritmică și integrală a materiei prevăzute în programa școlară la toți anii 

de studiu;  

 Depistarea elevilor care întâmpină dificultăți în asimilarea cunoștințelor și în 

înțelegerea noțiunilor de matematică, monitorizarea acestora și acordarea de sprijin 

în vederea evitării abandonului școlar și a situației de corigență la matematică; 

 Elaborarea de teste de recuperare pentru elevii cu deficiență în pregătire;  

 Realizarea unor  fișe de lucru pentru o evaluare unitară a elevilor cu rezultate slabe la 

matematică; 

 Analiza testelor aplicate elevilor/ identificarea lacunelor 

cognitive/disfuncţionalităţilor şi/sau comportamentale (absenteism la teste, etc.); 

 Pregătirea elevilor din clasa XII – a în vederea susținerii Examenului de Bacalaureat;  

 Continua perfecționare metodică și științifică a membrilor catedrei prin participarea 

la activitățile cercurilor pedagogice și la cursuri de perfecționare.  

 Organizarea unor simulări de Bacalaureat la nivel de școală (februarie 2022, mai 

2022).  

2. Activitatea metodică desfăşurată 

      Au fost organizate activități în cadrul Proiectului Erasmus “Math is all around” - În 

perioada 15 – 18 noiembrie 2022 doamnele profesor Macovei Narcisa și Niță Daniela au 

însoțit 6 elevi în Rydultowy, Polonia, iar în perioada 22 – 26 martie doamna profesor Țui 

Andreea a însoțit un grup de 6 elevi în Chelopech, Bulgaria.  

 În semestrul I, în data de 10 decembrie 2021, cadrele didactice din catedra de 

Matematică au participat la  Cercul Pedagogic al profesorilor de matematică LICEU 
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Suceava 2, organizat de Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava. Acesta s-a organizat 

pe platforma Meet.  

 În semestrul al doilea, cadrele didactice au organizat Cercul Pedagogic al profesorilor 

de matematică LICEU Suceava 2.  

 Cadrele didactice implicate în proiectul EFECTIV (Macovei Narcisa, Niță Daniela) au 

participat la Conferința de diseminare a proiectului – 28 februarie 2022.  

 S-au întocmit planuri de măsuri pentru recuperarea cunoştinţelor lipsă. 

 S-au planificat şi realizat activităţi de pregătire suplimentară, atât pentru recuperarea 

golurilor, cât şi pentru performanţă (având drept scop participarea elevilor la 

concursurile școlare).  

 S-au efectuat ședințe de pregătire cu elevii claselor a XII – a în zilele de sâmbătă, 

după un orar stabilit la nivelul unității de învățământ. 

 A continuat Proiectul Pas cu pas spre viitor (ROSE), proiect de pregătire remedială. 

Grupul țintă este format din 105 elevi, din clasele IX – XII. Aceștia au avut ore de 

pregătire remedială la matematică, atât fizic cât și online, pe tot parcursul anului 

școlar. De asemenea au fost organizate ședințe de pregătire suplimentară pe timpul 

verii cu elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat – sesiunea din vară.  

 În cadrul şedinţelor lunare de la catedră, membrii catedrei au realizat, conform 

planului de activităţi, lecţii demonstrative, referate şi comunicări ştiinţifice, rapoarte, 

consemnate în procesele verbale ale activităţilor, privind parcurgerea programei la 

clasă conform planificărilor calendaristice şi notarea ritmică a elevilor.  

 Doamnele profesor Niță Daniela și Macovei Narcisa au susținut lecții în calitate de 

profesor lector în cadrul grupelor de pregătire pentru performanță organizate de 

Centrul Județean de Excelență Suceava.  

 Toate cadrele didactice au participat la Olimpiada Județeană de Matematică.  

 Membrii catedrei au discutat permanent despre metodele folosite în învățarea 

online.  

 Au fost efectuate un număr de 4 interasistenţe. 

3. Utilizarea mijloacelor de învăţământ 

             Au fost utilizate sistemele moderne de evaluare existente în şcoală. 
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 S-au elaborat la nivel de catedră fișe de lucru, teste, proiecte didactice pentru toate 

clasele.  

 S-a utilizat Google Suite for Education la nivelul școlii cu toți elevii. De asemenea s-au 

utilizat și alte platforme: Zoom, ASQ, Kahoot, Mentimenter, Quizziz, EduPuzzle, 

Liveworksheets. 

4. Dezvoltarea / formarea profesională 

         Toți membrii catedrei au fost implicați în activitatea catedrei . 

 Membrii catedrei s-au implicat și în alte activități organizate la nivel de școală sau 

județ. 

 Prof. Țui Andreea a absolvit Programul de formare pentru constituirea Corpului de 

profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) – 15 

credite profesionale transferabile.  

 Prof. Țui Andreea a participat la activitatea EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY 2021 

(septembrie 2021). 

 Prof. Țui Andreea a participat la Conferința Kahoot! EDU Meetup, în data de 22 

septembrie 2022. 

 Prof. Țui Andreea a colaborat la realizarea nr. 9 al revistei ”Memento Scholarium”, cu 

articolul “Janos Bolyai”. 

 Prof. Macovei Narcisa a participat la workshopul Abordări inovative ale predării, în 

cadrul proiectului EFECTIV.  

 Prof. Macovei Narcisa a participat la workshopul Părăsirea timpurie a școlii, în cadrul 

proiectului EFECTIV.  

 Prof. Macovei Narcisa a participat la sesiunea de comunicări “Științele și viața” cu 

lucrarea FLIPPED CLASSROOM – metode alternative de învățare.  

 Prof. Macovei Narcisa a fost membru în comisia de evaluare a lucrărilor de la 

Concursul Județean “Călător prin Univers”.  

6. Analiza SWOT 

Puncte tari: 

- personal didactic calificat; 

- perfecţionarea continuă a cadrelor didactice; 

-profesorii stabilesc relaţii de lucru eficace cu 

Puncte slabe: 

- medii foarte mici la examenul de Evaluare 

Națională; 

- slaba participare a elevilor la orele de pregătire 
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elevii; 

- realizarea multor ore suplimentare cu elevii, 

atât pentru pregătirea Examenului de 

Bacalaureat, cât și în vederea recuperării în 

cazul elevilor cu deficient în pregătire; 

- organizarea mai multor evaluări unitare la 

nivelul școlii (simulari, teze cu subiect unic) 

 

pentru recuperarea golurilor şi examenul de 

bacalaureat; 

- frecvenţă scăzută la ore la unele clase precum şi 

unele probleme legate de disciplină; 

-dezinteresul majorităţii elevilor faţă de 

matematica. 

- dezinteresul unui număr foarte mare de elevi în 

perioada învățării online;  

- lipsa resurselor necesare pentru învățarea 

online;  

Oportunităţi: 

- abordarea într-o mai mare masură la 

clasă a metodelor şi strategiilor moderne de 

învăţare centrată pe elev; 

- realizarea unor activități de consiliere și 

orientare școlară cu elevii și cu părinții 

acestora. 

Ameninţări: 

- micşorarea interesului general al elevilor pentru 

învăţare; 

- creşterea ratei absenteismului, 

- scăderea populaţiei şcolare. 

- creşterea numărului de părinţi dezinteresaţi sau 

plecaţi în străinătate. 

- prelungirea perioadei de studiu online.  

 

Întocmit de responsabilul de catedră, 

Prof. Andreea ȚUi 

 

Catedra de Ştiinţe: Fizică, Chimie, Biologie  
 
prof. DUMITRU Constantin 
 Proiectarea activității 

        Am urmărit pe parcursul anului școlar respectarea programei școlare, a normelor de 
elaborare a             documentelor de proiectare precum și adaptarea acesteia la 
particularitățile grupei/clasei: 

 Realizarea documentelor specifice proiectării precum planificarea anuală și 
proiectarea unităților de învățare; 

 Conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă a materiei prevăzută 
de programa școlară; 

 Elaborarea de materiale didactice (fișe de lucru, prezentări PPT și lucrări 
experimentale realizate cu concursul elevilor); 
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 Evaluarea achizițiilor anterioare și a performanțelor elevilor prin teste (inițiale sau pe 
parcurs) în vederea stabilirii strategiilor optime adaptate nivelului educabililor; 

 Program de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat; 
            Proiectarea și realizarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele 

curriculare,                 nevoile și interesele educabililor 

 Implicarea elevilor în realizarea materialelor didactice necesare desfășurării unor 
teme experimentale cu scopul de a corela cunoștințele teoretice cu abilitățile 
practice; 

 Participarea elevilor la diverse concursuri/sesiuni de comunicări în cadrul unor 
parteneriate încheiate cu alte școli din țară sau local; 

 Implicarea elevilor în proiecte de tip STEM; 
           Realizarea activităților didactice 

 Adaptarea permanentă a strategiei didactice la particularitățile claselor de elevi și la 
motivația fiecărui elev; 

 Corelarea cunoștințelor teoretice cu domeniul de aplicabilitate practică; 
 Reflectarea transdisciplinarității în proiectarea didactică; 
 Utilizarea soft-urilor educaționale; 
 Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților desfășurate și a rezultatelor 

obținute de elevi pe tot parcursul anului; 
 Preocupare pentru dezvoltarea capacității elevilor de a lucra în echipă dar și pentru 

formarea deprinderilor de studiu individual; 
            Evaluarea rezultatelor învățării 

 Utilizarea eficientă a evaluării inițiale, a celor de progres și finale; 
 Am urmărit ca în conceperea testelor de evaluare să conțină toate tipurile de itemi, 

precum și punctajele acordate, astfel încât elevii să poată realiza autoevaluarea sau 
interevaluare; 

 Notarea ritmică, motivarea notelor acordate 
          Activități desfășurate pe parcursul anului  

 Participare la Colocviul Internațional de Fizică „Evrika Cygnus” cu lucrarea 
„Eperimente în fizică – aplicații practice” –3 - 5 septembrie 2021 Covasna; 

 Participare la diseminările prilejuite de participarea la proiectul european ERASMUS+, 
număr de referință proiect: 2019-1-RO01-KA101-062153 

 Publicații, fișe de lucru și propuneri de lucrări de laborator pe platforma didactic.ro; 
 Participarea la workshop-uri organizate în cadrul C.T.I.A. Suceava: „Abordări inovative 

ale predării”, „Dezvoltarea gândirii creative”; 
 Calitate de profesor metodist al Inspectoratului Școlar Județean Suceava pentru 

disciplina fizică; 
 Organizator, secretar și evaluator în Comisia Județeană a Olimpiadei de Fizică, 

organizată la C.T.I.A. Suceava; 
 Membru al Comisiei Județene a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică, în calitate de 

secretar și evaluator; 
 Profesor însoțitor și evaluator în cadrul Olimpiadei Naționale de Fizică, desfășurată în 

Bacău; 
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 Membru al Comisiei Centrale a ONAA, în calitate de secretar și evaluator, desfășurată 
la USV; 

 Membru al Comisiei Județene a Olimpiadei de Creativitate Științifică, în calitate de 
secretar; 

 Vicepreședinte al Comisiei de bacalaureat din centrul de examen de la Colegiul 
Economic „Dimitrie Cantemir”; 

 Profesor asistent la Examenul Național de bacalaureat pentru probele de competențe 
lingvistice și TIC; 

 Participare la Concursul Regional de Educție pentru Sănătate „Stil de viață sănătos”, 
CAEJ poziția 59, cu doi elevi; 

 Participare la simpozionul „Stil de viață sănătos” cu lucrarea „Rolul vitaminelor în 
organism”;  

 Îmbunătățirea bazei materiale a laboratorului de fizică; 
 Realizarea, prin fonduri proprii, a două spații dedicate pentru creșterea plantelor 

ornamentale la etajul III, pe holul școlii; unul dintre aceste spații este automatizat 
pentru lumină și umiditate; proiect realizat cu ajutorul elevului Florescu Gavril, clasa 
X A.  

 Coordonator și propunător de probleme în revista de fizică „Cygnus”; 
 Responsabil cu întocmirea graficului profesorilor de servici; 
 Săptămânal, două ore de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenului de 

bacalaureat; procentul de promovabilitate a celor ce au ales fizica la bacalaureat a 
fost 100%. 

 Responsabil al catedrei de  „Șiințe” și membru al Consiliului de Administrație al 
C.T.I.A. Suceava; 

   
      profesor  IACENTIUC Violeta - fizică 
 

 Septembrie 2021 - întocmirea planificărilor calendaristice, a planurilor de intervenție 
personalizate pentru elevii cu CES (a X-a A sp), aplicarea testelor predictive, 
interpretarea lor. Adaptarea programei la învățământul hibrid și la cel online. 

 25 sept. – participare la Ziua Europeană a Sportului Școlar 

 Septembrie-Octombrie 2021 - Organizare/ participare workshopuri proiect Erasmus 
Plus EFECTIV – Educație și Formare Europeană pentru Calitate, Tehnici Inovative și 
Valorizare 

 Octombrie – Selectie  ca Metodist fizică pentru anul scolar 2021 - 2022 

 15. Oct. 2021 - Participare la concursul pentru ocuparea functiilor de director in 
calitate de responsabil de sala 

 16 Oct. 2021 – participare la Simpozionul Național “Educatie Europeană în Școala 
noastră”  

 Octombrie 2021 - Selectare pt. participare proiect Eduright4girls 

 Participare proiect POCU Mentorat, Curs de formare Profesor Mentor Proiect 
cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman  Titlu 
proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” Cod proiect: 
POCU/904/6/25/146587 

 Participare proiect împotriva traficului de persoane „REACT – Reformă și acțiune 
pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, in sistemul de 
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justiție  penală” organizare activități  la dirigenție cu clasa a X-a C, participare la  flash 
mob în cadrul campaniei REACT 

 Participare (2 profesori, 4 elevi) la prima mobilitate a proiectului Erasmus Plus HAELP- 
Heritage across European Landscapes and Peoples, la scoala partenera Szkola 
Podstawowa Nr 3 im.Adama Mickiewicza w Zywcu, Zywiec, Polonia -  15-19 
noiembrie 2021. 

 Noiembrie 2021 - Susținere lecție deschisă dirigenție STIL DE VIATA SANATOS, cu 
clasa a X-a C, în cadrul valorizării cunostințelor dobândite în cadrul cursului Erasmus 
EARLY SCHOOL  LEAVING. 

 Decembrie 2021 – Realizarea Ghidului Profesorului EFECTIV, lucrare cu  ISBN 978-
973-0-35971-8. 

 Febr 2022 – organizare CONFERINTA FINALA A PROIECTULUI EFECTIV 

 Martie 2022 – activitate in cadrul proiectului REACT – prevenire a traficului de 
persoane, in colaborare cu ANITP – la nivel județean 

 Martie 2022– activitate in colaborare cu  Asociația eLiberare în cadrul programului 
educațional de prevenire a traficului de persoane 2021-2022 

 Martie 2022 – olimpiada judeteana de fizica/ Concursul Ștefan Procopiu – secretar 
concurs Stefan Procopiu 

 Martie 2022– mobilitate Bulgaria la școala parteneră Private English Language 
Secundary School din Chelopech, în cadrul proiectului MATHS IS ALL AROUND (2 
profesori,  6 elevi) 

 Mai 2022 – mobilitate Germania la școala parteneră Realschule Broich,Mulheim an 
der Ruhr, în cadrul proiectului HERITAGE ACROSS EUROPEAN LANDSCAPES AND 
PEOPLES (2 profesori, 4 elevi) 

 Mai – mobilitate Portugalia în cadrul proiectului CULTURAL AMBASSADORS ON THE 
GO! la școala parteneră Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria, Tadim (2 
profesori, 5 elevi) 

 Mai – activitate in cadrul proiectului REACT – prevenire a traficului de persoane, in 
colaborare cu ANITP 

 31 mai – organizare concurs județean CĂLĂTOR PRIN UNIVERS, obținere de premii și 
mențiuni 

 Noiembrie-mai 2022 – realizarea pregatirilor pentru bacalaureat fizica in cadrul 
proiectului ROSE 

 Mai  2022 – activitate in cadrul proiectului REACT – prevenire a traficului de 
persoane, in colaborare cu ANITP – la nivel  național 

 Iunie 2022– mobilitate Grecia,  la școala parteneră Liceul nr.  3 din Veria, în cadrul 
proiectului MATHS IS ALL AROUND (2 profesori, 6 elevi) 

 August 2022- voluntar în cadrul școlii de vară ROSE 
Profesor : IGNĂTESCU Valerica -  chimie-fizica 
  
 Profesor metodist- activitatea educativă  și chimie 2021-2022 

 Membru ȋn Consiliul Consultativ –chimie 2021-2022 

 Membră în Corpul Național de Experți în Management Educațional din 2012 

 Calificative obţinute in perioada 1985-2021 : Foarte bine 
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I Proiectarea eficientă a curriculumului 

     Am respectat reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de 
proiectare. Toate documentele de proiectare le-am realizat la timp.Proiectarea activității la 
nivelul claselor am realizat-o cu scopul  dezvoltării de competenţe, a însuşirii de cunoştinţe pe 
baza abordării inter-transdisciplinare.  Am adaptat activitatea la particularitățile de vârstă și 
individuale ale colectivului de elevi. 

     Având în vedere parcurgerea ritmică a programei am încercat să fac lecțiile cât mai atractive și 
cât mai ușor de parcurs pentru elevi.Am terminat de  parcurs materia, dar voi relua anumite 
noțiuni la începutul noului an școlar.  La sfârșitul de unităților de învățare, am realizat activități 
de sistematizare, recapitulare a cunoștințelor și evaluare. Am desfășurat activități de 
ameliorare și dezvoltare, după aplicarea probelor de evaluare.  
II Realizarea curriculumului 

     În cadrul activităților curriculare mi-am centrat  acțiunea pedagogică în egală măsură pe 
formarea competențelor, a capacităților intelectuale de bază, a atitudinilor şi 
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanțe asigurându-se prin 
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin 
raportarea problematicii la experiențele elevilor. 

     Pentru atingerea obiectivelor propuse am transpus intenţiile în acţiuni didactice 
concrete,respectiv am  detaliat sarcinile pe care elevii le aveau  de efectuat. Am dispus de 
proceduri acţionale şi cognitive specifice fixate în memorie din experienţă şi prin studiu 
individual. Am considerat ca fiind de importanţă majoră  alegerea  judicioasă a metodelor 
corespunzătoare fiecărei activităţi didactice. 

     Mi-am selectat şi sistematizat riguros  informaţiile prezentate; am ales cele mai semnificative şi 
accesibile exemple, argumente, aplicaţii; am îndrumat activitatea de luare a notiţelor de către 
elevi,am  utilizat un limbaj ştiinţific accesibil; am îmbinat judicios  comunicarea verbală cu cea 
paraverbală (ritm, intonaţie, accent, pauză) şi nonverbală (mimică şi gestică); am utilizat 
metode active, itemii folosiți au fost variați ca tipologie. 

     Chimia fiind ştiinţă experimentală are la bază experimentul atât ca metodă de investigaţie cât şi 
ca metodă de învăţare. Experimentele realizate până la intrarea în regim on-line au avut scopul 
deducerii informaţiilor teoretice , concretizării, verificării , aprofundării şi consolidăriii 
cunoştinţelor şi deprinderilor psiho-motorii. 

     Am utilizat sistemul AEL pentru explicarea unor noţiuni de chimie; am folosit materiale auxiliare 
, fişe de lucru , prezentare de proiecte , toate cu scopul obţinerii de rezultate cât mai bune în 
procesul de predare învăţare. Dezvoltarea competenţelor digitale cu scopul de a-i ajuta să 
comunice, să caute informaţie şi să proceseze informaţia primită,  au constituit o preocupare 
majoră în activitatea didactică. Am acordat o atenţie deosebită formarii şi promovării 
competenţelor cheie, elevii mei având acces la cele mai noi descoperiri în domeniul  educaţiei.  
 
III Evaluarea rezultatelor învăţării 

Evaluarea inţtială am realizat-o prin  probe iniţiale de evaluare orale  şi scrise cu scopul 
identificării elementelor pe baza cărora mi-am  alcătuit programul de instruire pentru 
parcurgerea unei perioade sau etape de lucru, la inceputul unei teme mari, capitol. Evaluarea 
sumativă, cumulativă sau de bilanț am realizat-o   la finele unei etape de instruire, la finele 
studierii unei teme, al unui capitol şi, periodic, la sfârșitul semestrelor, al anului 
şcolar.Evaluarea continuă (formativă),a presupus  verificarea permanentă a rezultatelor, pe tot 
parcursul procesului de instruire, de obicei am operat pe secvenţe mici.  
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Am îmbinat metodele tradiţionale  : probele orale, scrise, practice cu cele complementare: 
observarea sistematică  a activităţii şi a comportamentului elevilor, referatul,proiectul, 
portofoliul autoevaluarea. 
 
IV. Managementul clasei de elevi 

       Am prezentat la elevii claselor care predau  normele care trebuie respectate în timpul orelor 
de curs precum și cele care trebuie respectate în timpul activităților experimentale.Am 
întocmit procese verbale de prezentare a acestor norme.Am intervenit atunci când au apărut 
situații conflictuale pentru stoparea acestora.Am tratat specific elevii cu CES, am căutat să îi 
responsabilizez cât mai mult. 

 
V. Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică  
 Am susținut activitatea în cadrul cercului pedagogic al profesorilor de chimie pe semestrul I-
11.11.2021- lecție deschisă și referat metodic  
 Participare la workshopul,, Învățarea pe bază de joc” -13.09 în cadrul proiectului Erasmus KA1 
 Participare la workshopul,, FLIPPED CLASSROOM/CLASA INVERSATĂ” -în cadrul proiectului 
Erasmus KA1 
 Participare la workshopul,, DEZVOLTAREA GÂNDIRII CREATIVE” -în cadrul proiectului Erasmus 
KA1 
 Participare la workshopul,,PĂRĂSIREA TIMPURIE A ȘCOLII” - în cadrul proiectului Erasmus KA1 
 Am publicat un studiu de specialitate în revista EDUCATIV NAPOCENSS -2.05.2022 
 Am participat la  Simpozionul  Internațional ,, Importanța creativității pedagogice în contextual 
sistemului educational contemporan” 
 Am participat la  cursul   Profesor real într-o școală virtuală 40 ore - decembrie 2021 adeverință 
 Am participat la   Conferința ,, Copilul tău, campion la viață!” cu tema Lipsa de motivație a 
copiilor-cauze și cum îi ajutăm să o depășească—2,5 ore, 24.02.2022,adeverință 
 Am participat la webinarul,, Cum să îmi protejez copilul de infecțiile respiratorii?”19.11.2021 
 Am participat la  Simpozionul  Național ,,Educație europeană în școala noastră” 16.11.2021 
 Am participat la  Simpozionul   Interjudețean,, Importanța lecturii la disciplina 
chimie”04.03.2022-Dolj 
 Am propus subiecte și am evaluat lucrările la Olipiada Interdisciplinară Științele Pământului faza 
județeană -10.03.2022 
 Am fost membră în comisia de evaluare a gradațiilor de merit disciplina chimie și Palatele 
copiilor- 2022 
 Am inițiat și desfășurat activități în cadrul proiectului,, Științele și viața!” –ediția I 20mai 2022 
 
 
 Am participat la concursuri școlare : 

Nr.crt. Concurs  ELEVI  Etapa  Data  Rezultate 

1 HIGH SCHOOL 
SCIENCE 
PROJECTS  

Antohi 
Alexandra 
Alina 

Pînzaru Grațiela 
Diana  

națională 14 .05 
2022 

Premiul III  

2 EcoSmarTim Antohi 
Alexandra 

națională 14.04.2022 Premiul I 
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VI . Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi  la promovarea  imaginii unităţii şcolare 
 Am fost reprezentanta ISJ Suceava în comitetul științific de organizare al concursului HIGH SCHOOL 

SCIENCE PROJECTS- Iași 2022 
 Am participat la   Conferința Republicană a cadrelor didactice Moldova-cu lucrarea ,, Educația 

STEAM în predarea chimiei-Cuprul” diplomă26 februarie 2022 
 Am participat la  Conferinta Internațională Chișinău Moldova 30.10.2021-diplomă 

VII Conduita profesională 
       "Integritatea fără cunoştinţe este slabă şi inutilă, şi cunoştinţele fără integritate sunt 

periculoase." (Samuel Johnson) 
      Consider că valorile esențiale legate de profesia de profesor și anume: integritatea- 

manifestată prin crearea şi menţinerea relaţiilor profesionale corespunzătoare · comportarea 
cu imparţialitate, încredere şi onestitate, onestitatea demonstrată prin exersarea acţiunilor de 
zi cu zi cu corectitudine, de la gânduri la fapte,exprimarea stimei faţă de o altă persoană, 
acţionând şi discutând sincer şi corect ,respectul demonstrat prin  calitatatea de a fi tolerantă, 
atentă şi înţelegătoare cu alte persoane, cu părerile şi valorile lor, calitatatea de a fi conştientă 
de faptul că relaţia cu elevii şi părinţii acestora trebuie să fie bazată pe respect reciproc, 
încredere şi dacă este necesar, pe confidenţialitate, mă caracterizează. 

      Cred că am  demonstrat și responsabilitate  prin: angajarea în activităţi de dezvoltare 
profesională continuă şi de îmbunătăţire a strategiilor de predare-învăţare , colaborarea şi 
cooperarea cu colegii în interesul educării şi bunăstării discipolilor Am demonstrat și încredere  
prin: calitatatea de a fi cinstită şi rezonabilă, prin soluţionarea conflictelor prin discuţii 
profesionale şi de reflecţie. 

      Toate aceste valori sunt perfectibile și mă voi ocupa în continuare de ele cu scopul menținerii 
standardelor de profesionalism. 

 
profesor AVRĂMIUC Zaraza Camelia - chimie 

1. Activităţi ale procesului instructiv-educativ: 

 am participat la Consfătuirea profesorilor de chimie, desfăşurată online; 

2022  Alina 

Pînzaru Grațiela 
Diana 

3 Științele și viața  Antohi 
Alexandra 
Alina 

 

Județeană IX A  Premiul I 

4 Științele și viața Recolciuc 
Andreea  

Județeană XI C Premiul III  

5 Alege 
sănătatea! 

Stavarache Paul  Județeană XII C  Premiul II 

6 Concursul 
Coriolan 
Drăgulescu  

Stavarache Paul 
Florin 

națională XII C Diplomă de 
particip
are 
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 am participat la Consiliile Profesorale şi şedinţele de catedră; 

 am întocmit şi revizuit planificările şcolare semestriale, conform programei şcolare la 
disciplina chimie; 

 am elaborat planificări şi fişe de lucru pentru elevii cu CES de la clasele la care 
predau; 

 am întocmit şi dus la aprobare la CJRAE Suceava, dosarul pentru elevii c.e.s. din IX B 
ş.p.; 

 am aplicat teste predictive în vederea adaptării metodelor de predare și a ameliorării 
cunoștinţelor elevilor pentru obținerea progresului școlar; 

 am lucrat cu elevii după diverse modele de fişe de lucru; 

 am utilizat lecţii şi experimente virtuale în predarea online; 

 am efectuat la orele de chimie lecţii experimentale live cu elevii; 

 am îndrumat, în calitate de diriginte, elevii clasei a IX-a B ş.p. 

În primele ore de curs am prezentat la clasă modul în care se va face evaluarea elevilor în 
anul şcolar 2021 - 2022: 

- teste predictive; 

- teste de evaluare formativă; 

- teste de evaluare sumativă; 

- fişe de lucru; 

- proiecte ale elevilor; 

- experimente de laborator; 

- portofoliul personal al elevului. 

 am întocmit proiecte didactice în care am utilizat metode moderne, centrate pe elevi; 

 am utilizat  mijloace TIC pentru realizarea lecţiilor la clasele la care predau; 

 am încurajat autoevaluarea, lucrul în echipe şi studiul individual în diferite forme de 
evaluare; 

 am întocmit şi completat documentele şcolare necesare, în calitate de diriginte a 
clasei a IX-a B ş.p.; 

 m-am achitat corect de serviciul pe şcoală şi mi-am suplinit colegii când am fost 
solicitată ; 

 am avut o bună colaborare cu conducerea şcolii, colegii profesori, laborantă, 
bibliotecară, personalul de la birouri şi personalul de întreţinere; 

 am fost profesor supraveghetor la olimpiada de fizică. 

2. Activităţi extracurriculare: 

 am colaborat cu colegii de catedră în toate activitățile din agenda catedrei; 
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 am coordonat activitatea a două eleve din clasa a X-a C care au participat la concursul 
cu premii ,,Ştiinţele şi viaţa’’. Au obţinut una premiul III, iar cealaltă a obţinut 
menţiune; 

 am participat ca sponsor la proiectul colegei Ioana Dochia, pe 22.10.2021 şi la cel al 
colegei Buhu Narcisa pentru Clasa din livadă; 

 am participat la activităţile desfăşurate în şcoală în cadrul proiectului E.F.E.C.T.I.V. 

 pe 28.02.2022 am participat cu donaţii de dulciuri, produse de igienă, jucării, cu elevii 
clasei a IX –a B ş.p. , în cadrul  Campaniei de strângere de ajutoare pentru copiii 
ucraineni refugiaţi; 

 cu sprijinul unor colegi am ajutat material pe unii elevi cu o situaţie materială precară 
din IX B ş,p.; 

 am participat activ ca voluntar la activitatea de împădurire din cadrul programului 
ECO Şcoala de la Sadova, pe 9.04.2022; 

 la concursul ,,Călător în univers’’-secţiunea desene- trei eleve din IX B ş.p. coordonate 
de mine au luat:1 premiu II, o menţiune şi un premiu special(elevă cu c.e.s.). 

3. Activităţi cu diriginţii: 

 am colaborat cu diriginţii claselor la care predau privind activitatea elevilor la clasă; 

 am îndrumat elevii clasei a IX-a B ş.p., fiindu-le dirigintă; 

 am organizat întâlniri cu părinţii elevilor cărora le-am fost dirigintă şi am purtat 
discuţii telefonice cu aceştia, legate de situaţiile şcolare ivite la clasă; 

 pentru reducerea absenteismului elevilor am colaborat cu:conducerea şcolii, colegii 
profesori, părinţii elevilor, elevii, serviciile specializate din primării, psihologul şcolii, 
Direcţia de Protecţie a Copilului Suceava; 

 în colaborare cu psihologul şcolii am organizat mai multe activităţi educative cu elevii 
cărora le sunt dirigintă: Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală - 12.11.2021, 
Gestionarea emoţiilor - 19.11.2021,  Înţelegerea emoţiilor de bază, a consecinţelor şi 
contextelor - 15.03.2022,  Exprimarea şi trăirea emoţiilor în contextul adecvat - 
22.03.2022,   Reglarea emoţională şi controlul mediului - 5.04.2022; 

 pe 24.02.2022 am organizat cu elevii clasei a IX-a B ş.p., la sala de lectură a C.T.I.A., 
activitatea Cititul ne îmbogăţeşte - lectură colectivă şi donaţie de carte; 

 în cadrul Campaniei Europene de Prevenire a Traficului de Persoane în Vederea 
Exploatării Sexuale , am participat cu elevii cărora le sunt dirigintă, la activitatea 
,,Pariuri oarbe’’coordonată de doamna inspector Stadler Laura de la A.N.I.P.T. 
Suceava; 

 de Ziua Poliţiei Române, am participat cu elevii clasei căreia îi sunt dirigintă, la o 
activitate privind violenţa psihologică-bullying pe data de 25.03. 2022 , cu 
participarea cms.şef Niga Mărioara şi insp.pr. Ceobanu Petronela, din partea I.P.J. 
Suceava,; 

4. Activităţi de perfecţionare: 
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 am participat la cercul de chimie pe sem. I online, susţinut pe 11.11.2021 la noi la 
colegiu; 

 pe 24.05.2022 am participat la cercul de chimie desfăşurat la liceul Nathanael; 

 am participat online la conferinţa Super Teach din 16.03.2022, atelier ,,Mentalitate 
deschisă în educaţie’’; 

 am participat la webinare gratuite pentru profesori; 

 în perioada 28-30.04.2022 am participat fizic la Conferinţa Naţională a Comunităţii 
Educaţie pentru Ştiinţă , Suceava; 

 pe 29.04.2022 am participat la activitatea ,,Verigile lipsă dintre domeniile de 
specializare inteligentă ale României şi educaţia STEM’’. 

 
Profesor  MACOVEI Olivia - biologie 

-Participare la Cursul on-line international cu tematica: DANEMARCA-DEZVOLTAREA SI 
INTEGRAREA COPIILOR CU CES,17.02.2022 

-Publicarea de carte stiintifica-BIOLOGIA SINTETICA-O NOUA ABORDARE A STIINTEI, 
Editura CYGNUS,2022 

-Publicarea de carte stiintifica-CONSERVAREA RESURSELOR GENETICE DE LARICE 
EUROPEAN DIN MASUVUL CEAHLAU,EDITURA  CYGNUS,2022 

-Participare in calitate de organizator/evaluator la PROIECTUL NATIONAL –DIN SUFLET 
PENTRU MAMA.10 martie 20202 

-Participare la SIMPOZIONUL NATIONAL- DIN SUFLET PENTRU MAMA-ACTIVITATE 
APLICATIVA-ROLUL PARINTILOR SI AL SCOOLII IN EDUCATIA COPIILOR,10 martie 2022 

-Participarea la CONFERINTA NATIONALA A COMUNITATII EDUCATIE PENTRU 
STIINTA,SUCEAVA,28-30 aprrilie 2022 

-Participarea la Manifestarea Stiintifica-VERIGILE LIPSA DINTRE DOMENIILE DE DE 
SPECIALIZARE INTELIGENTA ALE ROMANIEI SI EDUCATIA STEM,USV,29.04.2022 

-Participare la SESSIUNEA DE COMUNICARU PENTRU ELEVI-ALEGE SANATATEA, din 
cadrul Proiectului judetean –ALEGE SANATATEA, in calitate de profesor 
coordonator/eleva Rusu Renata a obtinut MENTIUNE. 

-Participare la Simpozionul  International „STAREA DE BINE A PROFESORILOR SI 
ELEVILOR” ,organizat de de Asociatia Europeana a Profesionistilor din Educatie,20-27 
mai 2022 

-Participare la organizrea campaniei de constientizare ale tinerilor privind riscul si 
efectele traficului de minori si drepturile victimelor traficului de minori, din cadrul 
proiectului REACT,31.05.2022 

-Activitate ecologica-„ZIUA EUROPEAN A APASARILOR”, 27.05.2022, care a constat in 
prezentarea de referate, de catre elevii clasei a 11 a B,cu tema: ‚Importanta 
conservarii si protectiei speciilor de pasari existente pe teritoriul UE”. 

-Activitate cu ocazia „ ZILEI INTERNATIONALE A BIODIVERSITATII, care a constat in 
prezentarea de referate cu tema „Biodivesitatea” 
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-Participare in calitate de membru comisie,la CONCURSUL SCOLAR NATIONAL DE 
BIOLOGIE : GEORGE EMIL PALADE,4.05.2022 

-Participare la CERCUL METODIC al profesorilor de biologie,zona Suceava,  cu tema 
Abordari didactice moderne, mai 2022 

-Realizarea  si aplicarea de AUXILIARE CURICULARE  pentru clasele a 9-a.a 10-a,a 11-a si a 
12-a 

- Realizarea si utilizarea de fise de evaluare si chestionare on-line. 

-Participare in calitate de voluntar la EXPOZITIA INTERNATIONALA -  MILSET EXPO 
SCIENCE,desfasurata la USV,24-30 iulie 2022 

 Întocmit de responsabilul comisiei, prof Dumitru C-tin 

 
Aria curriculară „Om şi societate” 
Obiective organizatorice 
         Păstrarea funcţionalităţii cabinetului de geografie şi a celui de istorie. 

1. Îmbogăţirea accesului la internet 

2. Creșterea competențelor elevilor și cadrelor didactice de a utiliza platforme 

educaționale, aplicații on-line 

Obiective generale 
 

1. Predarea-învăţarea-evaluarea disciplinelor în cadrul catedrei conform  programelor 

şcolare şi parcurgerea ritmică şi integrală a materiei; 

2. Particularizarea demersurilor didactice în funcţie de colectivul de elevi şi elaborarea 

de  fişe de lucru şi de teste de evaluare; 

3. Stimularea interesului elevilor pentru propria lor formare şi informare prin 

organizarea de lecţii de interes general şi de actualitate din domeniu; 

4. Pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanţe în vederea participării la 

concursuri şcolare, a elevilor din clasele a XII-a pentru examenul de bacalaureat.  

Obiective specifice 
 

1. Conţinutul disciplinei a presupus o planificare anuală (sau semestrială) orientativă 

care să asocieze într-un mod personalizat competenţe şi conţinuturi cu resurse  de 

timp necesare activităţii didactice.    

2. Profesorii din catedră şi-au actualizat în permanenţă mijloacele de învăţământ, 

resursele materiale, bibliografice în funcţie de conţinuturile predate. 

3. În cadrul lecţiilor s-a urmărit dobândirea limbajului de specialitate de către elevi şi  

formarea şi dezvoltarea  gândirii logice. 

 I. ACTIVITATEA LA CATEDRĂ   

1. Gradul de realizare a prevederilor din proiectările didactice anuală şi semestrială;  

Toţi membrii catedrei au întocmit planificările calendaristice în conformitate cu programele 
şcolare în vigoare. Pentru clasele a XII-a, materia a fost planificată astfel încât să poată fi 
realizată o recapitulare a materiei pentru examenul de bacalaureat, acolo unde este cazul. 
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Parcurgerea materiei corespunde planificărilor calendaristice, cu câteva excepției, în care 
decalajul este de două, trei ore și poate fi recuperat. 

2. Evoluţia rezultatelor elevilor la disciplina de studiu;  

Prima şedinţă a catedrei a avut ca scop planificarea activităţii catedrei, propunerea de teste 
predictive pentru fiecare an de studiu, în funcţie de specializare, planificarea orelor de 
pregătire pentru examenul de bacalaureat, a orelor de pregătire pentru  elevii capabili de 
performanţă, a programului de pregătire suplimentară pentru elevii ce au nevoie de 
recuperare. 

3. Pregătirea suplimetară 

Pregătirea remedială a fost efectuată conform programei școlare, dar și nevoilor elevilor.  
Pentru Bacalaureat s-au lucrat variante de examen și s-au rezolvat subiecte date în sesiunile 
anterioare.  

4. Material didactic utilizat la lecţii 

Tabla, manuale, variante de examen de bacalaureat, videoproiector, softuri educaţionale, 
testări on-line, auxiliare.  
II.  ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE 

1. Participarea la conferinţe/seminarii/ simpozioane, la nivel de școală/ municipiu/ 

judeţ/ naţional/ internaţional 

Membrii ariei curriculare “Om şi societate” au participat  la: 

 workshopul “Dezvoltarea gândirii creative/ Encouraging Creative Thinking”, 

desfășurat în cadrul proiectului Erasmus + KA1 “Educație și formare europeană 

pentru calitate, tehnici innovative și valorizare” E.F.E.C.T.I.V.-9.09.2021 

 workshopul “Fliped classroom/ Clasa inversată”, desfășurat în cadrul proiectului 

Erasmus + KA1 “Educație și formare europeană pentru calitate, tehnici innovative și 

valorizare” E.F.E.C.T.I.V.-9.09.2021 

  workshopul “Părăsirea timpurie a școlii/ Early school leaving”, desfășurat în cadrul 

proiectului Erasmus + KA1 “Educație și formare europeană pentru calitate, tehnici 

innovative și valorizare” E.F.E.C.T.I.V.-9.09.2021 

 workshopul “Dezvoltarea gândirii creative/ Encouraging Creative Thinking”, 

desfășurat în cadrul proiectului Erasmus + KA1 “Educație și formare europeană 

pentru calitate, tehnici innovative și valorizare” E.F.E.C.T.I.V.-9.09.2021 

 Pe data de 9 septembrie 2021, doamna profesoară Buda-Niga Crăița a fost formator 

în cadrul workskopului “Părăsirea timpurie a școlii/Early school leaving”, în cadrul 

Proiectului Erasmus+ KA1 EDUCAȚIE ȘI FORMARE EUROPEANĂ PENTRU CALITATE, 

TEHNICI INOVATOTIVE ȘI VALORIZARE – E.F.C.T.I.V., n.r de referință 2019-1-ROO1-

KA1O1-062153, beneficiar C.T.I.A., Suceava. Doamnele profesoare Tompea Petruța și 

Vesa Ana au susținut în calitate de formator workshopul “Învățarea pe bază de 

Joc/Game-based learning and gamification”, desfășurat în cadrul aceluiași proiect. 
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 La data de 25.02.2022 doamna profesoară Tompea Petruța a participat la 

Simpozionul Internațional “The impact of the european projects on professional and 

personal development” cu articolul “Învățarea bazată pe joc și gamificarea- 

Oportunități pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice”. Evenimentul a 

fost organizat de  Liceul Tehnologic “Horia Vintilă”, Segarcea, jud. Dolj 

 

2. Lectii demonstrative/ referate metodico - științifice prezentate în cadrul comisiei  

 În cadrul catedrei au fost susținute lecții demonstrative  în cadrul comisiei metodice 

după cum urmează: pe data de 8.12.2021 doamna profesoară Tompea Petruța a 

susținut lecția  “Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei și României” la 

clasa a XII-a E, iar domnul prof. Bahan Ștefan tot în aceeași lună a susținut lecția: 

„Organizarea statelor moderne” la clasa a X-a E. Lecția deschisă la clasa a XI-a E a fost 

susținută de doamna profesoară Vesa Ana în laboratorul de informatică, aplicând 

instrumente specifice gamificatiei cu ajutorul calculatorului. 

 Doamna profesoară Buda-Niga Crăița a susținut lectia deschisă de dirigenție „Poveste 

despre poveste”, la clasa a IX-a B 

 Participarea la cursuri de formare continuă şi alte activităţi de perfecţionare  

Doamna psiholog Gagniuc Gabriela a participat la mai multe activități de formare 
profesională: cursul online  internațional „Danemarca- Dezvoltarea si integrarea copiilor cu 
CES”, organizat de Consult Education, curs online  „Arta de a fi tu însuți” /Modul de formare 
in tehnici de dezvoltare prin arta/ Proiect UNAGE, curs „Educația la timpul prezent-Adina 
Rosetti” (1 ora)/ Asociatia Europeana a Profesionistilor din Educatie EDUMI, cursul „Teste 
proiective”, organizat de Asociatia „Confident” pentru dezvoltare personala si profesionala, 
webinarul „ Oportunitati oferite de programul Erasmus+ pentru scoli”, organizat de Asociatia 
Europeana a Profesionistilor din Educatie EDUMI. 
 În luna iulie doamna profesoară Vesa Ana a participat la cursul  Conector 7, in cadrul 

Programului ErasmusPlus -Youth Learning. 

III. Activităţi la care profesorii au participat alături de alte cadre didactice/elevi.  
Buda-Niga Crăiţa Petruţa 

 Pe perioada semestrului. I, an școlar 2021 – 2022, participare cu elevii Clasei a IX- a B 

la atvitățile desfășurate în cadrul Proiectului “Autocunoaștere și dezvoltare 

personală” 

 3 decembrie 2021, certificat de participare la Evenimentu de diseminare în cadrul 

Proiectului “Changing lives by community engagement”, 2019-2- KA205-005144-

CHANGE PROJECT 

 11 noiembrie 2021, participare în calitate de organizator a Cercului pedagogic al 

profesorilor de științe socio – umane, desfășurat la Colegiul de Artă “Ciprian 

Porumbescu” Suceava 

 22 octombrie 2021, participare și sponsorizare în cadrul Proiectului “Emoțiile mele – 

My superpowerrs”, nr. 4795/22.10.2021 
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 15 octombrie 2021, adeverință – participare în calitate de responsabil de sală în 

cadrul Comisiei Concursului pentru ocuparea funcțiiloe de director și director adjunct 

din unitățile de învățământ preuniversitar  de stat, desfășurat la .C.T. “S. Isopescu”. 

Suceava. 

 18 septembrie 2021, adeverință de participare la Proiectul “Ziua Națională de  

Curățenie” 

Bondar Andreea Anişoara 

 Parteneriat cu JAROMANIA în parcurgerea cursului online, ABC-DAR BANCAR , 
pentru elevii claselor a X-XI din cadrul proiectului : ,, SUSȚIN EDUCAȚIA FINANCIARĂ 
ÎN COMUNITATEA MEA”. 

 Participarea prima sesiune informativă: „Prezentarea proiectului Solve for 
Tomorrow. Design Thinking – Noțiuni introductive din Jaromania -23 septembrie 
2021 

 Participarea cu elevii clasei a XID-sp la programul learning by doing destinat elevilor 
de peste 15 ani prin care aceștia pot accesa gratuit cursuri, experiențe practice cu 
voluntary profesioniști din mediul de afaceri și internship-uri care dezvoltă 
competențele antreprenoriale, digitale și de orientare profesională- 9 decembrie 
2021. 

 Participarea cu elevii clasei a XI-D sp la lecția online ,, Hour of Code “ care se 
desfașoară în timpul  Săptămânii Educației în Tehnologia Computerelor. Anul acesta, 
evenimentul a avut loc în perioada 12 decembrie 2021. 

 Participarea la Cercul de socio-umane de la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu , 
susținut de prof. Radu Lazăr si prof. Popescu  

 28 – 29 iunie 2022, profesor evaluator la Examenul de Bacalaureat 2022, contestații, 
desfășurat la CTIA Suceava 

  23 – 24 iunie 2022, profesor evaluator la Examenul de bacalaureat 2022, desfășurat 
la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”, Suceava. 

 10 iunie 2022, participare la Simpozionul Național “Valorile perene în creația 
Mitropolitului Bartolomei Valeriu Anania”, ediția a IX-a, Suceava. 

 31 mai 2022, participare la Comisia de evaluare a lucrărilor prezentate la Concursului 
Județean “Călător prin Europa”, ediția a II-a, În CAEJ 2022, F.10 – domeniul științific, 
poziția 2, desfășurat la CTIA – Suceava.  

 30 ma i2022, participare la prezentarea unității școlare elevilor din Școlile gimnaziale 
din localitățile Moara Nică, Drăgoiești,  Ilișești, Ciprian Porumbescu, Stroiești. 

 28 mai 2022. Participare la Conferința Județeană cu implicare internațională 
“Provăcările adolestănței”, desfășurată la C. E “D. Cantemir”, Suceava 

 21 mai 2022,prședinte executiv în cadrul Concursului Județean “Inițiativa în afaceri”, 
ediția XX, organizat la C.T.I.A., Suceava. 

 21 mai 2022, participare în calitate de organizator șă coordinator al lucrărilor elevilor 
în cadrul Concursului Județean “Inițiativa în afaceri”, ediția XX, organizat la C.T.I.A., 
Suceava, Premiul Special Balan Diana, Scripcariu  Simina, premiul special – Semian 
Luiza, Ocrainiciuc Ioana. 

  20 mai 2022, participare ca membru al juriului în cadrul activității extrașcolare, 
Sesiunea Județeană de comunicări pentru elevi în Proiectul “Alege sănătatea”, 
CAEJ/2022, domeniul Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile. 
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 20 mai 2022, coordonarea echipajelor participante la Proiectul Județean “Alege 
sănătatea”, premiul III – echipajul format din elevele Semian Luiza, Roșca Anamaria – 
secțiunea prezentări, mențiune – eleva Țurcă Paula – secțiunea desen, Diplomă de 
participare – Dascălu Adelina – secțiunea desen 

 13 mai 2022, participare la Proiectul de responsabilizare social “Fii conștient, nu 
dependent”, avizat de ISJ cu nr. 3549/29.04.2022, în cadrul Săptămânii Naționale a 
Voluntariatului 2022. 

 12 mai 2022, participare la organizarea Cercului Pedagogic al profesorolor de științe 
socio umane, cu tema “Rolul disciplinelor socio – umane în era tehnologizată – de la 
imigranți digitali la native digitali”, organizat la C.T. “P. Mușat”, Suceava. 

 9 aprilie 2022, participare la activitatea de împădurire desfășurată la U.P.I. Sadova în 
colaborare cu CTIA – Suceava, activitate de voluntariat. 

  25 martie 2022, participarea la acțiunea de voluntariat din cadrul Programului 
“Voluntariat pentru Suceava”, acțiune de ecologizare, Ediția a II-a, organizată de 
Asociația Nes Designer Cultural – Suceava. 

 24 martie 2022, Confirmare de participare la Webinarul gratuit “Noile standele de 
autorizare, de acreditare și de referință CEAC”, nr. 3527170.  

 19 martie 2022, participare la Olimpiada de Fizică, faza județeană, în calitate de 
professor asistent 

 Februarie 2022, publicație în cadrul “Ghidul profesorului”, în cadrul Proiectului 
Erasmus Plus E.F.E.C.T.I.V.. ISBN 978-973-0-35971-8, tema “Poveste din poveste”. 

 28 februarie 2022, certificat de participare ca profesor beneficiar la toate activitățile 
Proiectul Erasmus Plus de mobilitate în domeniul educației școlare, 2019-1-R001-
KA101-062153 – EDUCAȚIE ȘI FORMARE EUROPEANĂ PENTRU CALITATE, TEHNICI 
INOVATIVEȘI VALORIZARE – E.F.E.C.T.I.V,în perioade1.09.2019-1.03.2022. 

 28 februarie 2022, adeverință de participarela Conferința de diseminare a 
rezultatelor Proiectului Erasmus Plus de mobilitate în domeniul educației școlare, 
2019-1-R001-KA101-062153 – EDUCAȚIE ȘI FORMARE EUROPEANĂ PENTRU 
CALITATE, TEHNICI INOVATIVEȘI VALORIZARE – E.FE.C.T.I.V,în perioade1.09.2019-
1.03.2022. 

 18 februarie 2022,participare la activitățile dedicate Proiectului “Ziua Națională a 
lecturii” 

 15 februarie 2022, participare la Cursul “Pandantul comic”, realizat de Societatea 
Atelier de cuvinte, Timișoara. 

Vesa Ana 

 a coordonat Concursul ,, Alege Sanatatea”, inscris in CAEJ/2021-2022 

 a participat la supravegherea examenului de Bacalaureat, cat si a examenelor de 

definitivat si titularizare in invatamant, precum si la corectarea tezelor de geografie la 

examenul de bacalaureat, seiunea iulie. 

 Rezultatele de la concursuri ale elevilor : Olimpiada judeteana de geografie- 2 

mentiuni, Concursul interjudetean Biodivesity – doua premii 1, un premiu II, un 

premiu III; Concursul scolar national Istoria intre mit si realitate- un loc I, un loc II, un 

loc III; Concurs judetean de proiecte,,Stiintele si viata” – locul II; Concurs national 

,,mari dascali si oameni de stiinta”- mentiune: Concurs International ,,Calatorie in 
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timp”- locul II doua premii, Locul III un premiu; Concurs national- adevar si memorie: 

antisemitism si holocaust in Romania- mentiune 

Tompea Petruţa 

 Vizită cu elevii clasei a IX-a A la Observatorul Astronomic, Suceava - 18.11.2021 

 Vizită cu elevii la Muzeul de Istorie, Suceava cu prilejul expoziției “Culoare, emoție 

și mister-nicolae Tonitza”, împreună cu elevii clasei a XII-a D-  24.09.2021 

 A coordonat la nivelul școlii proiectul “Ziua Națională de Curățenie” organizat de 

Let  s Do It Romania-18.09.2021 

 A colaborat în cadrul proiectului international “Arta fotografică în domeniul 

științelor” desfășurat prin intermediul platformei educaționale etwinning în 

perioada octombrie 2021- august 2022 oganizat de Liceul Tehnologic Nr.1 Cadea și 

de Colegiului Tehnic Energetic, Bucureşti. 

 14.10.2021- a participat împreună cu elevii clasei a IX-a E la un program de 

Planetariu axat pe prezentarea Sistemului Solar, desfășurat la Observatorul 

Astronomic și Planetariu, Suceava. 

 A realizat activități remediale la clasa a XII-a în cadrul proiectului ROSE 

 A colaborat în cadrul proiectului international “Arta fotografică în domeniul 

științelor” desfășurat prin intermediul platformei educaționale etwinning în 

perioada octombrie 2021- august 2022 oganizat de Liceul Tehnologic Nr.1 Cadea și 

de Colegiului Tehnic Energetic, Bucureşti. 

 Am participat la activități desfășurate în cadrul proiectului international ECO Școala 

 7-21.01.2022- A partcipat la programul de formare online  Implementarea 

Strategiei Naționale Anti-bullying organizat de S. C. Vivid Education & Management 

srl 

 28.01.2022-19.03.2022 am participat la cursul de formare continua “Comunicare, 

Negociere, Mediere în Educație”  organizat de C.C. D. “George Tofan” Suceava 

 3.02.2022- participare la atelierul “Evaluare pentru învățare în ROSE”, organizat în 

cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar, implementat de către Ministerul 

Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă 

 7.02.2022- a participat la atelierul “Oportunități de finanțare europeană pentru 

dezvoltarea profesorilor”, organizat în cadrul Proiectului privind Învățământul 

Secundar, implementat de către Ministerul Educației, prin Unitatea de 

Management al Proiectelor cu Finanțare Externă 

 10.02.2022- A participat la activitatea de formare “Educația la timpul present- 

Oportunități Erasmus +”, organizat de Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație EDUMI 
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 18.02-18.03.2022- A participat la cursul de formare continuă  “Educație 

interculturală”, organizat de Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună”  

 4-8. 07.2022-  participare la Școala de vară “George Tofan”- Profesorul resilient, 

ediția I, organizată de CCD Suceava 

 1.03.2022- a organizat activitatea de voluntariat “Cetățean responsabil și implicat” 

de la Centrul de Servicii Multifuncționale de tip Rezidențial Suceava- C.T.F. Colț Alb 

 În luna martie 2022 a pregătit elevii capabili de performanță în vederea participării 

la olimpiada de geografie  

 12.03.20222-  a fost profesor evaluator la Olimpiada de geografie, faza județeană, 

organizată de C. N.” Mihai Eminescu” Suceava 

 14.03.2022- a organizat activitatea educativă “Când ceilalți cred că ești diferit -Stop 

bulying” împreună cu elevii clasei a XII-a D 

 15.03.-a colaborat la desfășurarea activității de consiliere la clasa a XII-a D cu tema 

“ Explorarea traseelor educaționale și profesionale’din cadrul proiectului 

“Orientare în carieră”, coordonat de consilierul școlar 

 21.03.2022- a organizat activitatea educativă “Diversitate și incluziune” împreună 

cu elevii clasei a IX-a B SP 

Bahan Ștefan 

 Memoria Holocaustului în octombrie 2021 -elevi din clasele a X-a 

 Cum s-a realizat România Mare- decembrie 2021 -elevi din clasele a X-a  

 Drepturile Omului și Drepturile Copilului în România -10 decembrie 2021 -elevi 

din clasele a X-a și a XI-a 

 
Mihoc Constantin 

 activităti cu prilejul sarbatorilor de iarnă: învățarea colindelor 

 activitate caritabilă de voluntariat la centrul de zi de la Sf. Vineri Suceava pe 17dec. 

2021. Pr. C. Mihoc 

Mera Theodor 

 Ora de "Cateheza" clasa a IX- a Asp; 

 Decembrie 2021-Activitatea "Serbarea religioasa" clasele a-IX-a, activitate de trezire a 
sentimentului religios și a educației morale religioase; 

 Decembrie 202- Activitatea "Colindul o parte din suflet" clasele a-IX-a, a X-a 
 
Gagniuc Gabriela 

 A organizat activităţi de consiliere individuală cu elevii, părinţii şi profesorii, dar şi 

consiliere de grup, participând la ore de dirigenţie; 
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 A oferit  materiale pentru desfăşurarea proiectelor la clasă , scenarii didactice pentru 

cadre didactice, a prezentat proiecte educaţionale şi a colaborat permanent pentru 

derularea lor; 

 Activitate  in Proiectul  ROSE/ CTIASV 

 Activitate in  Proiectul  POCU EFB 

 Participare in Proiectul „Arta fotografica in domeniul stiintelor”, reducerea 

procentului fenomenelor antisociale, a abandonului si absenteismului scolar 

 Participare la Cercul pedagogic al consilierilor scolari : „Parintii – factor decisiv in 

eficienta procesului de consiliere”- online (2 ore) 

 Participare eveniment online Asociatia Maxwell Romania/”Valorile personale- 

Fundatie a calitatii omului” (2 ore) 

 Proiectul „Emoțiile-mysuperpowers”- Parteneriat Educațional, coordonator proiect, 

profesor Ioana Dochia- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară/Colegiul Economic 

Dimitrie Cantemir Suceava și profesor consilier școlar Gabriela Gagniuc – Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.  

 Organizarea activității  „We love school”, în colaborare cu prof. Corina Stamatin și 

prof. Marius Cozmiuc, din cadrul Proiectului „ Arta fotografică în domeniul științelor”, 

care are ca scop reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului școlar 

și a absenteismului școlar. 

 Participare la Atelierul de lectura „LA CEAI”, coordonator prof. Ioana Dochia, unde 

am prezentat cartea “Cele 5 limbaje ale iubirii”, Gary Chapman. 

 Activitate în Programul Național  de educație psiho-emoțională „Din grijă pentru 

copii”/CTIA 

 Organizarea de  activități în colaborare cu Agenția Națională Împotriva Traficului  de 

Persoane Suceava/ reprezentant dl. Moișoiu Mihai și d-na Laura Stadler 

 Participare activitate educație juridică  - “Educație juridică în școli”- activitate în 

colaborare cu judecator Cristi Danileț.      

 Colaborare cu Șeful Serviciului de Urgențe din cadrul instituției Protecția 

Copilului/Suceava        

 Participare ca voluntar la „ Festivalul de joaca Tărâmul copiilor 1 iunie 2022 ”- Satul 

de vacanță Comoara Bucovinei din comuna Ciprian Porumbescu. Eveniment organizat 

de Asociația EDUMAX Centru de Dezvoltare Personală și Profesională. 

 Participare la seminarul online organizat de CJRAE Suceava: „Indiferența creează 

dependență” 

 Participare la Cercul pedagogic al consilierilor școlari : „Părinții – factor decisiv în 

eficiența procesului de consiliere”- online (2 ore) 

 Participare la seminarul online organizat de CJRAE Suceava: „Pasiune ….cu rațiune” 

(Cele cinci limbaje ale iubirii. Conjugarea verbului A IUBI la vârsta adolescenței). 

Adolescența- vârsta efervescentă a primelor iubiri…. ( 2 ore) 

 Participare la curs CES organizat de CJRAE Suceava „ Consilierea cadrelor didactice 

privind integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în școlile de masa” (2 ore) 
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 Activitate  în Proiectul  ROSE/ CTIASV 

 Participare lansare Proiect POCU EFB /Activitate în  Proiectul  POCU EFB/Liteni 

 Activitate în proiectul „Become your better self!”-  Liceul Tehnologic”Iorgu Vârnav 

Liteanu’, Liteni 

 Participare curs formare Proiect Erasmus+ „Managementul diversității în lucrul cu 

tinerii”-Portugalia. Cursul a fost organizat de Asociația Plural în colaborare cu 

Asociația Solidarus. Participanți 24 tineri și profesori din: Georgia, Germania, 

Portugalia, România și Ucraina. 

IV. Dotarea și întreținerea laboratoarelor  
- Sălile de clasă au fost întreţinute de către profesorii diriginţi şi de către profesorii de 
specialitate. 
 
 

Responsabil arie curicularră, 

profesor Tompea Petruţa 

 

 Aria curriculară „Educaţie fizică şi sport”-prof Marius Cozmiuc 

Prin activitatea pe care au desfașurat-o în anul școlar precedent, profesorii de educație fizică 

și sport au urmărit următoarele: 

- stabilirea finalităților și obiectivelor procesului instructiv- educativ; 

-selecția și organizarea conținuturilor, a mijloacelor, a metodelor de predare- învățare in 

vederea realizării obiectivelor propuse; 

- stabilirea formelor și modurilor de organizare a pregătirii pe anumite intervale de instruire; 

- urmărirea, verificarea și intervenția prin modificări, corectări asupra eficienței programelor 

respective în raport cu îndeplinirea sarcinilor; 

- intervenția operativă, corectarea exercițiilor deficitare, greșite; 

- asigurarea unui profil moral și civic elevilor participanți la această activitate; 

- promovarea interdisciplinarității în întreaga activitate, colaborarea eficientă între membrii 

catedrei. 

Activitatea la nivelul catedrei de ed.fizică și sport s-a desfășurat astfel: 

- toți membrii catedrei au participat la Consfătuirea anuală județeană,  unde s-a discutat 

despre modificările programei școlare, numărul de ore, statut, calendar competițional, 

proiectare didactică; 

- la începutul anului școlar s-au aplicat testele inițiale și s-au intocmit planificările semestriale 

si anuale în concordanță cu rezultatele înregistrate; 
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- proiectarea unităților s-a făcut în concordanță cu programele școlare în vigoare, 

particularitățile elevilor, baza materială și tradiția școlii; 

- în cadrul ședințelor de catedră am stabilit calendarul competițional intern, responsabilii cu 

activitățile, susținerea lecțiilor demonstrative, graficul cu pregătirea suplimentară a elevilor; 

- pe parcursul anului școlar, membrii catedrei au dat dovadă de un real interes și de dorință 

de autoperfecționare continuă; s-a colaborat eficient cu clasele de elevi iar relațiile dintre 

elevi, profesori și părinți au fost foarte bune; 

- în cadrul asistențelor la lecții s-a constatat că profesorii stăpânesc conținuturile științifice 

proprii pentru disciplina pe care o predau, că folosesc strategii didactice moderne adecvate 

particularităților de vârstă și pregătire ale claselor iar demersul didactic este bine conceput și 

aplicat; 

- perfecționarea cadrelor didactice s-a materializat prin participarea la activtățile metodice 

din cadrul catedrei, de la cercurile pedagogice, simpozioane și alte activități organizate de 

CCD. 

În anul școlar 2021- 2022 membrii catedrei au participat la urmatoarele activități: 

1. prof. Maria Reuț  

- a deținut funcția de Director adjunct CTIA 

- a coordonat proiectul ROSE 

- a participat la proiectul ERASMUS Innovative Approaches to Teaching 

- a participat la proiecte europene împreună cu AJSPTSV – Asociația Județeană Sportul 

Pentru Toți Suceava 

- a susținut/ coordonat cursul Etică și Legislație Sportivă – CCD Suceava, avizat MEC 

- a participat la proiectul european “Ziua Europeană a Sportului Școlar” - ESSD 

 2021 

- a coordonat activitatea de mentorat cu studenții FEFS Suceava 

2. prof. Marius Cozmiuc 

- responsabil catedră educație fizică și sport 

- a participat la proiectul european “Ziua Europeană a Sportului Școlar” - ESSD 

 2021 

- a susținut activități în cadrul Școlii de vară BED (proiect ROSE), august 2022 

- a fost arbitru la Campionatul Național de alergare montană Câmpulung Moldovenesc 

(Federația Română de Atletism), octombrie 2021 și aprilie 2022 
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- a participat la cursul Etică și Legislație Sportivă – CCD Suceava, avizat MEC 

- a fost profesor asistent la sesiunile de simulare a examenului de Bacalaureat, la nivelul CTIA 

- a fost profesor asistent la: examenul național de titularizare, iulie 2021; examenul de 

Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2021 și sesiunea august-septembrie 2021 

3. prof. Andrei Sasu 

- a desfășurat activități de perfecționare profesională 

-a participat la organizarea memorialului ”Baraboi- Braicu” 

 

Catedra de „Resurse naturale şi protecţia mediului” –prof Narcisa Buhu 
 

Având în vedere graficul activităţilor de catedră al anului şcolar 2021 - 2022,  
menţionez următoarele: 
 
 A. Aspecte legate de activitatea curriculară : 

 
1. Întocmirea planificărilor calendaristice, de către toţi membrii catedrei s-a făcut în 

conformitate cu modelele de planificare recomandate la Consfătuirea cadrelor didactice de 
specialitate; 

2. prof. Rusu A.,  a întocmit încadrarea cadrelor didactice tehnice, pentru profilul 
Resurse naturale şi protecţia mediului - turism, cât şi graficul activităţilor de instruire 
practică-liceu , pentru  aceleaşi domenii de calificare şi care au fost tehnoredactate de către 
prof. Aolăriţei G. 

3. prof. Lupan C., Rusu A., au participat la întocmirea orarului şcolii; 
4. Membrii catedrei au fost informaţi cu privire la metodologia de desfăşurare a 

activităților on-line în cazul în care există elevi confirmați pozitiv în unele clase conform 
legislației în vigoare; 

5. Stabilirea temelor de proiect pentru examenul de certificare a competențelor 
profesionale nivel 4 (prof. Radu M., prof. Sahleanu E., prof. Ropciuc S., prof. Darie M., prof. 
Buhu N., prof. Doroftei C. D., prof. Lupan C., prof. Stamatin C.); 

6. Stabilirea temelor de proiect pentru examenul de certificare a competențelor 
profesionale nivel 3 (prof. Cioraru A., prof. Brumă D., prof. Flaiș D., Ivanasciuc A.). 

7. Găsire noi parteneri practică (operatori economici): Rest. Brădet Suceava, Rest. 
Arcaşu Suceava SC ,,Hotel Arcașu, SC ,,Glaza blue ’’ SRL (prof. Bruma Diana prof. Cioraru Ana) 
Gasire noi parteneri prctica agenti economici; 

8. Redactare  foi competențe anexa la diplomă pt absolvenții niv 3 –11A sp Brutar, 
patiser, preparator produse făinoase, prof. Brună D. 

9. Contracte ag. Ec. 2022-2024 au fost realizate de Cioraru Ana, Bruma Diana; 
10. Rețete cu video ”Preparate de cofetărie –patiserie  specifice Crăciunului” , 

dec. 2021 (prof. Bruma Diana, prof. Cioraru Ana); 
11. Vizionare film  „Apa - film documentar titrat in română, Bionet – Romania, 

https://www.youtube.com/watch?, clasa a X a D, niembrie 2020; prof. Buhu N.; 
 

B. Activități extracurriculare 
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B1. Rezultate, la  concursuri, simpozioane, publicații: 
1. Premiul II, Concurs județean ”O meserie pentru fiecare”, echipajul clasei a IX a A, 

Condriuc Ana și Rostaș Diana profesori îndrumători: Darie M., Buhu N. 
2. Premiul II Concurs județean ”O meserie pentru fiecare”, echipajul clasei a X a A, 

profesori îndrumători: Darie M., Pîrghie M.. 
3. Premiul II, Concurs județean ”O meserie pentru fiecare” echipajul clasei a X a D 

alcătuit din Neșculescu A. Și Sumăr Ana-Maria, profesor îndrumător: Buhu N. 
4. Mențiune, Concurs județean ”O meserie pentru fiecare” echipajul clasei a IX a C , 

profesor îndrumător: Doroftei C.D; 
5. Participarea la Concursul județean „ Drepturile omului, drepturile mele ”_11.12.2021, 

Colegiul Mihai Eminescu Suceava – pof. Lupan C. 
6. Măsurile de preventie și combatere a răspândirii virusului Covid Sars Cov 2, Poliția 

Școlara Suceava, Clasa a IX a E (Biroul siguranță școlară), prof. Lupan Cristina; 
7. Workshop Concurs, 26.01.2021, EcoTraining pentru elevi și profesori - Împreună de 

Ziua Internațională a Educației pentru Mediu!, Elevi din clasa a  Xa și a XIIa  prof. Stamatin 
Corina; 

8. Articol în revista „MEMENTO SCHOLARIUM” ISSN 2601 – 5668, ISSN-L 2601 – 5668 
”Constantin Motaș - celebru zoolog și ecolog român”, prof. Buhu Narcisa; 

9. Articol în revista ”DIALOGURI DIDACTICE”, REVISTĂ DIDACTICĂ ELECTRONICĂ PENTRU 
TOATE ARIILE CURRICULARE, nr. 17, dec. 2021, prof. Lupan C.; 

10. Activitatea ”Lecția de 10”, organizator Muzeul Bucovinei, participanți 25 elevi CTIA 
SV,  prof. Stamatin C.; 

11. Participarea la activități in cadrul proiectului ”Arta fotografică în domenul ştiinţelor” 
organizat de Liceul Tehnologic nr. 1 Cadea, Bihor - prof. Stamatin C.; 

12. Participarea la Program turistic pietonal: Suceava etniilor ”Împreună pentru 
patrimoniu”, organizat de Consiliul Local SV și Departamentul pentru diasspora, Colegiul 
Tehnic de Industrie Alimentar, Club Voiaj junior, 25 elevi - prof. Stamatin C.; 

13. Ora On line ”Eroii FAST”, Organizația mondială de AVC, inițiativa Angels Lions Club 
Internațional, elevii clasei  a IXa D- prof. Stamatin C.; 

14. ”Atelierul de produse tradiționala” - Activitatea va avut loc la trei agenți parteneri de 
la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava sub îndrumarea a două cadre didactice 
(prof. Cioraru Ana și prof. Brumă Diana) și a avut ca scop principal motivarea elevii în 
pastrarea datinilor străbune îmbinate cu meseria pe care o vor practica pe viitor. La 
activitate au participa câte 10 elevi în fiecare zi (9.03.2022 și 10.03.2022). 

15. ”Reutilizarea materialelor de natură organică” Activitate practică ce a presupus 
identificarea și reutilizare a materialelor organice de la cantina Colegiul tehnic de Industrie 
Alimentară și de pe spațiul verde al școlii și reamenajarea gropii de compost din incintă. La 
activitate vor particupa 20 de elevi din clasa a X a profil Tehnician ecolog și protectia calității 
mediului, prof. Îndrumător Buhu Narcisa-Maria, 9.03.2022 

16. ”Energia viiitorului” - Activitate de prezentare de către elevi a unor soluții de 
economisire a energiei electrice și identificarea soluțiilor de viitor în ceea ce privește energia 
verde. La activitate vor participa un număr de min. 24 elevi. Prof. Îndrumător Doroftei 
Carmen, 10.03.2022 

17. Activitate de cultura generală ‚, Filmul românesc-mari regizori’’ – prof. Brumă D. 
18. Asociația Salvați Copiii- sprijin psihologic pentru elevii aflați în dificultate din clasa a IX 

a A SP – prof. Brumă D. 
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19. Donații de alimente, haine, jucării către Asociatiei Salvați Copiii pentru Ucraina 
activitate - prof. Brumă D, prof. Buhu N, prof. Aolăriței G., prof. Lupan Cristina, prof. Doroftei 
C. D., prof. Stamatin C., prof. Darie M., prof. Ropciuc S. 

20. Acțiune antiviolență CJRAE Suceava invitat dna Gagniuc Gabriela – prof. Brumă D., 
prof. Buhu n. 

21. Prof. Radu M. A participat la următoarele activități: 
- proiectul de responsabilizare socială ”Fii conștient, nu dependent” cu elevii liceului; 
- promovarea ofertei educaționale la diferite școli din județ; 
- elevii claselor a XII-a din liceu, la promovarea ofertei educaționale la Universitatea 
”Ștefan cel Mare” Suceava; 
- proiectului județean ”Alege Sănătatea”; 
B2.Participarea şi implicarea unor membrii ai catedrei, în cadrul următoarelor comisii: 
       Comisiilor de analiză a dosarelor privind Programul “Bani de liceu” ( prof. Aolăriţei G., 
Pîrghie M., Radu M., Ropciuc S.) 

a. Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii ( prof. Darie M., Stamatin C.) 
b. Comisiei de Securitate şi sănătate în Muncă (prof.  Doroftei D.) 
c. Comisiei de prevenire şi combaterea violenţei în şcoli (prof.  Radu M., Sahleanu E. ) 
d. Comisiei de Inventariere a patrimoniului unităţii şcolare (prof. Cioraru A., Pîrghie M., 

Buhu N., Brumă D., Doroftei D.), decembrie 2021 
e. Comisiei de analiză a dosarelor de bursă ( prof. Aolăriţei G., Pîrghie M., Ropciuc 

Sorina) 
f. Consiliului de Administraţie al şcolii ( prof.Hladiuc T., Doroftei D.) membri, Sahleanu 

E., Darie M.- lideri sindicali cu rol de observator; 
g. Comisiei de elaborare a PAS-ului, Comisiei pentru monitorizarea inserției socio – 

profesionale a absolvenților CTIA (prof. Stamatin C.), Comisiei pentru combaterea 
absenteismului şi abandonului şcolar( prof. Doroftei D., Rusu A.)  

h. Comisiei diriginţilor ( prof. Buhu N., Aolăriţei G.); 
i. Președinte al comisiei de examinare in vederea susținerii examenului de absolvire 

organizat de furnizorul de formare profesionala Asociația de învățământ " Țara de sus" Vatra 
Dornei, prof. Darie Mihaela; 

j. activităţii de mentorat - pregătirea    psihopedagogică a studenţilor din cadrul  
Universităţii “ Ştefan cel Mare” Suceava” – Facultatea de Inginerie Alimentară ( prof.  Darie 
M., Aolăriţei G., Ropciuc Sorina)  

k. Consiliului Consultativ al ISJ Suceava ( prof. Hladiuc T.) 
l. Comisia Consiliere și orientare școlară ( prof. Buhu N., Aolăriţei G.) 
m. responsabilitatea prof. Buhu N., asupra întocmirii proceselor-verbale din cadrul 

şedinţelor Consiliului Profesoral 
n. Activităţii de încheiere de contracte cu agenţii unităţilor economice în domeniul 

panificaţiei, produselor de patiserie - S.C.”Auchan” S.A, SC Agroprest SRL, SC Cozonac Bujor 
SA, SC Carrefour SA, SC Passa Tempo SA, SC Ambianţa SRL, Pâinea de Aur, SC Pati Nobis 
SRL,Pensiunea Santa Fe, SC Pub-rest SRL iar în domeniul protecţiei mediului - Agenţia de 
Protecţia Mediului şi în acest context menţionez contribuţia prof. Cioraru A., Brumă D., Flaiș 
D., Mazilu P. la încheierea contractului - cadru pentru formarea profesională a elevilor prin 
învăţământul profesional de stat, în domeniul industriei alimentare; obținerea de 
sponsorizare pentru analizele medicale necesare desfășurării activității practice la agenții 
economici (Biotest) 
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o. participarea la programul de interasistenţe la lecţii conform graficului  ( prof. Hladiuc 
T.) 

p. participarea în Comisia de examinare în vederea susținerii examenului de diferențe 
din septembrie 2021 *prof. Buhu N., prof. Doroftei C. D., prof. Aolăriței G., prof. Cioraru A. 

q. Examenul national de definitivare în învățământ  CT Samuil Isopescu Suceava 
profesor asistent – prof. Brumă D. 

r. Examenul național de titularizare CTIA Suceava - prof. Brumă D. 
s. Examenul de certificare a calificării profesionale – prof. Brumă D, prof. Buhu N, prof. 

Aolăriței G., prof. Lupan Cristina, prof. Doroftei C. D., prof. Stamatin C., prof. Darie M., prof. 
Ropciuc S. 

t.  Elaborare documente în calitate de responsabil al Comisiei de combatere a violenței 
și siguranței școlare;(rapoarte, planuri de măsuri de combatere a violenței, informări către 
ISJ SV privind combaterea violenței în cadrul unității școlare, raportarea lunară a cazurilor de 
violență din școală, pe platforma ISJ-ului Suceava) – prof. Radu M.; 

u. Participare la cercul de Combatere a violenței în școli – prof. Radu M.; 
v. Participare la Conferința regională ”Autonomie, Independență și dependență la 

vârsta adolescenței” – prof. Radu M. 
w. Partiparea în comisii de susținere a examenelor de titularizare, suplinire calificată, 

definitivat: prof. Brumă D, prof. Buhu N., prof. Sahleanu E., prof. Cioraru A., prof. Bugariul S., 
prof. Flaiș D.. 

 

B3. Derularea şi finalizarea unor proiecte , programe, parteneriate, simpozioane: 

Participarea la activități în cadrul proiectului proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Buhu N., 
Aolăriței G., Pîrghie M., Brumă D., Stamatin C., Lupan C.. 

a. Participarea la Conferința de diseminare a rezultatelor Proiectului Erasmus Plus de 
mobilitate în domeniul educației școlare_20.02.2022 de  către următorii= profesori: Buhu N., 
Aolăriței G., Pîrghie M., Brumă D., Stamatin C., Lupan C, Doroftei C. D., prof Bugariu Stelian; 

b. Participarea activități în cadrul proiectului SGL ROSE “Pas cu pas spre viitor” (prof. 
Hladiuc T., prof. Stamatin C.); 

c. Participare la activități în cadrul proiectul proiectului național legat de traficul de 
persoane, organizat de ANITP Suceava – Stadler Laura / Mihai Moisoiu, consilier școlar 
Gagniuc Gabriela. Tema activității desfășurate:  Prevenire. Identificare. Protecție. Lupta 
împotriva traficului de persoane  (prof. Buhu N.) – ianuarie 2022 

d. Activități în cadrul Programului Eco-Şcoala, coordonatori a activităţii  programului “ 
Eco-şcoala” ( prof. Buhu N, Doroftei C. D.) 

e. 18 septembrie 2021 participarea la “Ziua națională a curățeniei“, în cadrul proiectului 
organizat de Asociația “Let's Do lt, Romania “ prof. Aolăriței G, prof. Brumă D., Prof. Stamatin 
C;. 

f. 22.10. 2021 adeverință pentru sponzorizarea activității desfășurate în cadrul 
proiectului “Emoțiile mele – MY SUPERPOWERS“ – Prof. Aolăriței Gabriela 

g. Participare la activități în cadrul proiectul ”Dezvoltarea personală trece prin 
bibliotecă” prof. Buhu N., Darie M., Aolăriței G.; 

h. Participare la activități în cadrul proiectul educativ ”Dezvoltarea personală trece prin 
bibliotecă” prof. Buhu N., Darie M., Aolăriței G.; 

i. Participare la activități în cadrul proiectul educativ ”Educația pentru sănătate” prof. 
Buhu N., Darie M., Aolăriței G.; 



RAPORT 2021 -2022 

46 

 

j. Participare la activități în cadrul proiectul european ”Girls Go Circular”, platforma 
proiectului JAR, cu elevii clasei  a IXa D, prof. Stamatin C. 

k. Activitate educativa ”Poliția  pe intelesul tuturor! ,Recomandari preventive in cazul 
furturilor de si din autoturisme, locuinte, Prevenirea unor fapte de violenta stradala, 
Modalitati de manifestare a agresivitatii in cadrul colectivitatii, Metode de gestionare a 
emotiilor negative -Invitati reprezentanți Poliția Suceava pentru elevi scoala profesională – 
prof. Brumă D. 

l. ,,Din grija pentru copii’’  actiune de sprijin emotional, autocunoastere realizat de 
diroigintii claselor la propunerea Inspectoratului Judetean Suceava – prof. Radu M, prof. 
Brumă D, prof. Buhu N, prof. Aolăriței G., prof. Lupan Cristina, prof. Doroftei C. D., prof. 
Stamatin C., prof. Darie M., prof. Ropciuc S., prof. Cioraru A 

m. Săptămâna lecturii- organizarea unei activități interactive din diverse domenii de 
interes prof. Brumă D, prof. Buhu N, prof. Aolăriței G., prof. Lupan Cristina, prof. Doroftei C. 
D., prof. Stamatin C., prof. Darie M., prof. Ropciuc S, prof. Cioraru A. 

n. Acțiunea ”Fii conștient, nu dependent!”: marș antiviolență , antidrog, antialcool, 
simulare accident rutier, flash mob antiviolență Inspectoratul Județean Suceava prof. Radu 
M.,  prof. Brumă D, prof. Buhu N, prof. Lupan Cristina, prof. Doroftei C. D., prof. Sahleanu E. 

o. Voluntariat pentru Suceava -acțiune ecologizare Asociația Nes Designer Cultural-
acțiune cu elevii prof. Brumă D, prof. Buhu N, prof. Doroftei C. D., prof. Flaiș D., prof. Renate 
A.. 

p. Implicarea în proiectul educativ ”Dezvoltarea personala trece prin biblioteca “ prof. 
Aolăriței G., prof. Buhu N. 

q. Participarea la Simpozionul Interjudetean “Natura – casa vietii“ desfățurat la 
Târgoviște, 25 martie 2022 - prof. Aolăriței G., prof. Buhu N. 

r. Participarea la simpozionul național ”Valori Naționale în creația Mitropolitului 
Bartolomeu Valeriu Anania” de către următorii profesori: Radu M. , Buhu N. ; 

s. Prof. Lupan C. a participar la următoarele activități: 
- participarea la activitatea:”Cea mai mare lecție de vaccinare ”_15 octombrie 2021 
- Articol publicat în Revista ” Memento Scholarium”, nr.9, ISSN 2601-5668, ISSN-L 

2601-5668, ianuarie 2022,  ” N. Grigorescu”(pag.46) 
- Comemorarea zilei unirii: Alexandru Ioan Cuza și Unirea Principatelor Române_28 

ianuarie.2022 
- ”Dăruiește și vei deveni mai bun”_donație de carte și miniexpoziție 

Eminescu_28.ianuarie.2022 
- Realizarea de mărțișoare din materiale reciclabile ” ECOMĂRȚIȘORUL”_ 24.02.2022 
- Activitate de voluntariat constând în colectarea de donații pentru refugiați în 

colaborare cu ” Fundați Salvați Copiii”_28.02.2022 
- Activitate de voluntariat ” adoptă o femeie ” 
- Activitate de voluntariat_ împădurire_9 aprilie 2022 
- Donarea de materiale pentru realizarea unui spațiu în aer șiber în livada Colegiului 

Tehnic de Industrie Alimentară Suceava_3 mai 2022 
- Participarea la Concursul ” Alege ! Sănătatea” în calitate de profesor coordonator și 

profesor însoțitor, elev Dascălu Alin, Clasa a X a E_7 mai 2022 
- Participarea la ” Tîrgul Ofertelor Educaționale”, ediția XXII, promovarea imaginii 

Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava_13mai2022 
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- Coordonator  elevi în cadrul activității extracurriculare ” Sesiunea județeană de 
comunicări pentru elevi_ ALEGE SĂNĂTATEA”, activitate înscrisă în CAEJ/2022, DOMENIUL 
Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile_20.05.2022 

- Donație la organizarea activității extracurriculare ” Sesiunea județeană de comunicări 
pentru elevi_ ALEGE SĂNĂTATEA”, activitate înscrisă în CAEJ/2022, DOMENIUL Educație 
civică, voluntariat, proiecte caritabile_20.05.2022 

- Membru al juriului în cadrul activității extracurriculare ” Sesiunea județeană de 
comunicări pentru elevi_ ALEGE SĂNĂTATEA”, activitate înscrisă în CAEJ/2022, DOMENIUL 
Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile_20.05.2022 

- Participarea la sesiunea de comunicări ” Alege Sănătatea” din data de 20 mai 2022 la 
care elevii coordonați au obținut următoarele rezultate pe secțiuni: 

- DESEN: Ocrainiciuc Ioana Jasmine, clasa a XI a E 
- PREZENTĂRI: Mențiune_ Scripcariu Andrada Simina (clasa a XI a E) 
- ESEU - Mențiune_Balan Diana Sînziana (clasa a XI a E) 
- Coordonator lucrări concurs județean ” Inițiativa în afaceri”_21 mai 2022 
- Membru în comisia de organizare a concursului ” Inițiativa în afaceri”_21 mai 2022 
- Premii speciale Concurs ” Inițiativa în afaceri ” -Seserman Luiza și Ocrainiciuc Ioana și 

Balan Sînziana și Scripcariu Simuna 
- Participarea la concursul ” Stil de viață sănătos ”_mai 2022, diplomă de participare: 

secțiunea fotografie: ” Corpul tău merită ce este mai bun”_Scripcariu Simina Andrada, clasa 
a XI a E, secțiunea poster: ”Așa NU ! Așa DA ! ”_Semian Luiza Elena, clasa A XI a E, locul I: 
secțiunea prezentare PPT: ” Viață sănătoasă-corp sănătos”_Butucel Lavinia, calsa a XI a E 

- Articol publicat în Revista ” Dialoguri Didactice”, nr.17, ISSN 2601-5668, ISSN-L 2601-
5668, iunie 2022,  ” Comunicarea didactică”(pag.146) 

t. Prof. Stamatin C. A participat la urmatoarele activități: 
- Lecția de 10 Muzeul Bucovinei Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, 2 prof., 

58 elevi; 
- In derularea proiectului, activitățile au fost dense, bine structurate și au ținut cont 

de stilurile de învățare ale elevilor, prezentările efectuându-se sincron, on line (pe platforma 
Zoom  combinata cu Meet): prezentări viva voce, ilustrații, jocuri tematice. 

- Arta fotografică în domenul ştiinţelor Liceul Tehnologic nr 1 Cadea, Bihor, 14 
profesor. Elevi au derulat activități sub coordonarea profesorilor pentru participarea la 
secțiunile ale proiectului. 

- Produsele au fost încărcate pe pagina de eTwinning a  proiectului. 
- Suceava la pas, Consiliul Local SV, Departamentul pentru diasspora, Colegiul Tehnic 

de Industrie Alimentară; 
- Club Voiaj junior , 2 profesori, 100 elevi, Program turistic pietonal: Suceava etniilor; 
- On line, Eroii FAST, Organizația mondială de AVC, Inițiativa Angels, Lions Club 

Internațional, Elevi ai CTIA Suceava; 
- Cum descoperim semnele unui AVC, Platforma proiectului  
- Proiect european Girls Go Circular, JAR, Platforma proiectului; 
- Global Money Week 2022, 22-27 Martie 2022  BAL MONEY WEEK, Asociatia pentru 

promovarea performantei in educatie (APPE); 
- Eveniment national Zilele Portilor Deschise, FIHR in perioada 6-7 mai 2022. 

 
 C.  Aspecte legate de componenta de formare profesională: 
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a. participarea la inspecția în vederea susținerii gradului didactic I - prof. Brumă D., cu 
rezultat pozitiv; 

b. participarea la inspecții în vederea susținerii definitivatului (prof. Flaiș D., Prof. 
Ivanasciuc A. și  Mazilu P.), cu rezultat pozitiv; 

c. Certificate participare  ziua de sport – prof. Aolăritei Gabriela; 
d. Cerc pedagogic sustinut de profesori de la Colegiul Silvic (Buhu N., Aolăritei Gabriela) 
e.Participare la workshopul “Abordări innovative ale predării? Innovative approaches to 

teaching “ din cadrul proiectului Erasmus+ KA1EDUCAȚIE SI FORMARE EUROPEANĂ PENTRU 
CALITATE, TEHNICI INOVATIVE ȘI VALORIZARE – e.f.e.c.t.i.v (Buhu N., Aolăritei G., Doroftei C. 
D.). 

f.  Workshop Educație și formare europeană pentru calitate , tehnici inovative și valorizare 
CTIA Suceava - prof. Brumă D 

g. Cerc pedagogic Industrie Alimentară Colegiul V Lovinescu Fălticeni - prof. Brumă D, prof. 
Buhu N, prof. Doroftei C. D., prof. Flaiș D., prof. Renate A., prof. Cioraru A, prof. Aolăriței G.. 

h. Programul de formare continua PROF II – Mentorat de practica pedagogica, 18.02.2022 
– 08.05.2022, 30 credite – prof. Aolăriței G. 

i. Prof. Radu M. A participat la : 
- cursul ”Cum devenim mentori pentru elevii noștri”; 
- webinar-ul „Lecții online memorabile” ,organizat de Wellbeing Institute și Transylvania 
College; 
- cursul online: G Suite & Microsoft Teams; 
- evenimentul ” Alimentele viitorului” ; 
- cursul ”Tehnici de Motivare a elevilor prin NLP”; 
- webinarele organizate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în 
parteneriat cu Centrul de Carte Străină Fischer International, Fundația Greco, MGT 
Educational și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație:  Evaluarea centrată pe 
competențe, Noua structură a subiectelor de evaluare națională, Evaluarea la limba și 
literatura română, Evaluarea competenței de redactare, Evaluarea competenței ligvistice, 
Evaluarea Națională pentru absolvenți; 
- cursul online: 50 aplicații utile pe Classroom și Teams; 
- cursul de perfecționare ”ROFUIP 2020”; 
- cursul ” Proiectarea Didactică de la A la Z”; 
- cursul de formare ”Organizarea mediului educațional al profesorului în G Suite”; 
- cursul ” Foi de lucru interactive în Wizer.me”; 
- programul de perfecționare profesională ”Noile standarde ARACIP” 
- workshop-ul ”Protecția copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate- bune practici 
de intervenție” 
j. Sponsorizare pentru realizarea unui spațiu verde în livada școlii: por. Buhu N., prof. 

Stamatin C., prof. Aolăriței G., Doroftei C. D., prof. Rusu A., prof. Lupan C., prof. Radu M., 
prof. Rropciuc S.; 

k. Prof. Brumă D. : 
- Septembrie, Workshop Educație și formare europeană pentru calitate , tehnici inovative 

și valorizare CTIA Suceava 
- Martie, Perspective asupra științei , cercetării și inovației tehnologice în industria 

alimentară din România USV Suceava 
- Aprilie, Educație ecologică și protectia mediuliui în Învățământul preuniversitar USV 

Suceava 
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- Iunie, Inspecție in vederea susținerii grd. I, 
- 6August , Predare lucrare scrisă gradul I. 

l.  Prof. Lupan C. A participar la următoarele activități: 
- participarea la workshopul: Clasa inversă_9.09.2021 
- participarea la workshopul:Învățarea bazată pe joc_13.09.2021 
- participarea la workshopul: Abordări inovative ale predării_24.09.2021. 

 D. Concluzii: 
 

1. Ca puncte tari: 
a. apreciez implicarea unor colegi ai catedrei de Resurse naturale şi protecţia  mediului - 

Turism la o serie de activităţi curriculare şi extracurriculare,  menţionate la punctele de mai 
sus; 

b. adaptarea tuturor colegilor de catedra la mediul de lucru on-line în condiții de 
pandemie și după revenirea la școală; 

c. utilizarea în continuare a platformei scolii și după revenirea la școală pentru a face orele 
mai atractive. 

d. participarea unor colegi ai catedrei de Resurse naturale şi protecţia  mediului - Turism la 
cursuri de formare și Webinari chiar dacă aceste se desfășoară on-line; 

e. implicarea cadrelor didactice ăntr-o serie de activități extracurriculare din diferite 
domenii sociale și ecologice; 

  
2. Ca puncte slabe: 

a. contribuţia slabă a membrilor catedrei la păstrarea şi redotarea laboratoarelor de 
specialitate; 

b. dificultatea realizării orelor de laborator și de instruire practică. 
 

Responsabil catedră, 
prof. ing. Buhu Narcisa-Maria 

 
CATEDRA TEHNICĂ 

În anul şcolar 2021 - 2022, cei 9 membri (7 ingineri şi 2 maiştri instructori) ai Catedrei 
TEHNICE şi-au desfăşurat activitatea la un număr de 10 clase:  

- 1 clasă Liceu a IX-a F Domeniul Electronică-Tehnician în automatizări (1); 
- 1 clasă Liceu a XI-a F Domeniul Mecanică-Tehnician mecatronist(1); 
- 1 clasă Liceu a XII-a F Domeniul Electronică-Tehnician în automatizări(1); 
- 7 clase a IX-a C, D, a X-a D şi E, a XI-a D şi E şcoală profesională. 

Dintre activităţile desfăşurate în anul şcolar 2020-2021, menţionăm: 
1. Aplicarea curriculum-ului pentru disciplinele opţionale, după programele CDL elaborate 

de:  
- prof. Liliana Pătuleanu clasa a XI-a Tehnician mecatronist (Transmisii mecanice şi 

mecanisme) Liceu;  prof. Dan Costin pentru Mecanică clasa a IX-a Şc. Profes. 
(Realizarea pieselor prin operații de lăcătușărie); prof. Cătălina Tanasă-Cozdreanu şi 
prof. Liliana Pătuleanu pentru Mecanică clasa a X-a Şc. Profes. (Mentenanţa şi 
repararea motorului); prof. Cătălina Tanasă-Cozdreanu şi prof. Liliana Pătuleanu 
pentru Mecanic auto clasa a XI-a Şc. profes. (Diagnosticarea și repararea 
automobilului);  
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- prof. Cristina Popescu pentru Liceu Electronică şi automatizări clasa a IX-a (), prof. 
Cristina Popescu şi Calistru Mihaela la clasa a XII-a (Traductoare și senzori pentru 
automobile). 

2. Întocmirea planificărilor calendaristice conform curriculum-ului şi SPP-urilor. 
3. Evaluarea iniţială prin aplicarea unor teste predictive elaborate de către profesorii 

Liliana Pătuleanu, Mihaela Calistru, Cristina Popescu, Cătălina Tanasă-Cozdreanu, 
Vovciuc Ionel.  

4. Participarea cadrelor didactice la Cercul Pedagogic Mecanică susţinut on-line la Colegiul 
Tehnic “Samoil Isopescu” Suceava, la data de 07.12.2021 pe sem.I şi pe sem. II la 
Colegiul “Vasile Lovinescu” - Fălticeni, în data de 22 martie 2022. 

5. Cadrele didactice din catedră au întocmit cursuri, referate, fişe de documentare, fişe de 
lucru, fişe de evaluare, teste, prezentări PPT, chestionare. 

6. Elaborarea tematicii pentru examenele de certificarea calificării profesionale nivel 4 de 
către prof. Cristina Popescu – cl. a XII-a E Tehn. în automatizări.  

7. Prof. Pătuleanu Liliana, Tanasă-Cozdreanu Cătălina, Românu Ionuţ, m.i. Constantin 
Ghivnici  au întocmit lista temelor pentru examenul de certificare a calificării 
profesionale nivel 3, meseriile “mecanic auto” şi “tinichigiu vopsitor-auto”.  

8. Prof. Pătuleanu Liliana, Românu Ionuţ şi m.i. Constantin Ghivnici au organizat şi au 
pregătit elevii pentru susţinerea examenului de calificare profesională Mecanică-nivel 3 
la S.C. AUTO-SCHUNN S.R.L.  

9. Membrii catedrei şi-au actualizat şi completat portofoliul profesional şi dosarul personal. 
10. Prof. Cristina Popescu a lucrat la încadrarea inginerilor şi maiştrilor instructori, la orarul 

de practică curentă şi de practică comasată pentru Catedra Tehnică. Prof. Cristina 
Popescu şi Tanasă-Cozdreanu C. au lucrat la orarul şcolii. 

11. Organizarea şi coordonarea activităţii “Şcolii de conducători auto” au fost realizate de 
către prof. Tanasă-Cozdreanu Cătălina în calitate de manager. M.i. Tanasă-Cozdreanu 
Petru a realizat pregătirea autovehiculelor – școală pentru instruirea practică a 
cursanților. 

12. Prof. Pătuleanu Liliana, Tanasă-Cozdreanu Cătălina, Românu Ionuţ, Baciuc Elisabeta, 
m.i. Constantin Ghivnici, au participat la fundamentarea Planului de şcolarizare pentru 
anul şcolar 2022 - 2023, la clasa a IX-a - domeniul Mecanică şi au încheiat contracte de 
practică între şcoală şi agenţii economici (Service-uri), pentru meseriile „mecanic auto” 
şi „tinichigiu-vopsitor auto” şi calificarea profesională “Tehnician mecatronist”. Prof. 
Baciuc Elisabeta şi m.i. Ghivnici Constantin au facilitat şi au participat la colaborarea 
dintre şcoală şi agenţii economici.  

13. Promovarea şi susţinerea unor relaţii de parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava - prof. Liliana Pătuleanu, Românu Ionuţ- Cristian. Au fost organizate activităţi cu 
clasa a XI-a F-Tehnician mecatronist la F.I.M.M.M. - U.S.V., în laboratorul “Autovehicule 
rutiere”, lecţii demonstrative (prezentarea unor sisteme moderne din structura 
automobilului) cu tema “Automobilul modern”. 

14. Prof. Pătuleanu Liliana, m.i. Ghivnici Constantin au încheiat „Acord de parteneriat”: 
- cu S.C. ANGELTRANS S.R.L. Suceava având ca obiect desfăşurarea activităţilor (demonstraţii 
cu aspecte practice ale diagnosticării, reparării, reglării autovehiculelor cu tema “Secretele 
meseriei de mecanic auto” în cadrul proiectului “Ziua Naţională a Meseriilor - 11 martie 
2022”.  
- cu S.C. AUTOSCHUNN S.R.L. Suceava având ca obiect     desfăşurarea examenelor de 
absolvire 2022 la clasele a XI-a Şcoala profesională Mecanic auto şi Tinichigiu-vopsitor auto. 



RAPORT 2021 -2022 

51 

 

- cu Liceul Tehnologic “Toma Socolescu“ Municipiul Ploieşti   în  vederea  organizării  şi  
desfăşurării  în  instituţia  aplicant  a  Concursului Naţional Tehnic “O viaţă  fără  Riscuri! 
Securitatea şi sănătatea mea !”, Ediţia  a IX -a, 24  mai 2022. 
15. Prof. Tanasă-Cozdreanu Cătălina, m.i. Constantin Ghivnici au făcut parte din Comisia de 

inventariere CTIA Suceava. 
16. În calitate de Resp. Comisie metodică “Tehnic” din cadrul C.T.I.A. Sv., prof. Liliana 

Pătuleanu a elaborat raportul de activitate pentru anul şcolar 2020 - 2021 şi pe sem. I al 
anului şcolar 2021 - 2022. A întocmit programul de măsuri şi a organizat activităţile 
catedrei.  

17. În calitate de diriginţi, profesorii Cristina Popescu, Liliana Pătuleanu, Cătălina Tanasă-
Cozdreanu, Mihaela Calistru au desfăşurat activităţi de consiliere cu elevii şi părinţii 
acestora, au sărbătorit zile importante de istorie şi de sărbătoare.  

18. Profesorii Cristina Popescu, Cătălina Tanasă-Cozdreanu, Petru Tanasă-Cozdreanu au 
participat la simularea examenului BAC 2022. 

19. Prof. Românu Ionuţ- Cristian a susţinut în data de 20.05.2022 inspectia curentă pentru 
grad I (4 ore, Clasa a IX-a Esp), inspector scolar Beatrice Filipiuc. 

20. Prof. Pătuleanu Liliana, Românu Ionuţ, m.i. Constantin Ghivnici au efectuat lecţii tip 
vizită cu clasele a X-a Dsp, a X-a Esp la S.C. ANGEL TRANS SRL Suceava -22.02.2022 în 
cadrul Proiectului “Ziua Naţională a Meseriilor-11martie 2022” - “Secretele meseriei de 
mecanic auto”. 

21. Prof. Pătuleanu Liliana a participat la examenele finale în calitate de: 
- Asistent la Ex de bacalaureat de la CN “Mihai Eminescu” Suceava, sesiunea aug - sept 2022; 
- Monitor de calitate la CEx Nivel 4 de la Colegiul Tehnic “Laţcu Vodă” Siret şi Lic. Marginea; 
- Evaluator a CEx nivel 3 de la C. T. “Bucovina” C-Lung Moldovenesc, sesiunea iulie 2022; 
- Membru la  CEx de bacalaureat de la CN “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, sesiunea iunie - 
iulie 2022; 
- Prof. supraveghetor la Olimpiada de Fizică, faza judeţeană, în data de 19 martie 2022. 
22. Prof. Tanasă-Cozdreanu Cătălina a desfăşurat activităţi: 

 Profesor evaluator + Propunător subiecte la Olimpiada județeană “Tehnologi” 
(12.03.2022) la Colegiul Economic Suceava; 
 Membru Comisia de evaluare pentru Concursul județean “O meserie pentru fiecare”, 

la C.T. “P.Mușat” Suceava (26.05.2022); 
 Profesor asistent la etapa județeană a olimpiadei de limba engleză (26.03.2022) la 

C.T. “Al.I.Cuza” Sv.; 
 Profesor asistent Bacalaureat 2022 - evaluare competențe ligvistice și digitale la CTIA 

Suceava;  
 Membru Comisia județeană de bacalaureat 2022 la Colegiul “A. Motrescu” Rădăuți; 
 Monitor de calitate la Examenul de certificare a calificării profesionale, nivel 3 la 

Colegiul “M.Eminescu” Dumbrăveni. 
23. M.i. Tanasă-Cozdreanu Petru a desfăşurat activităţi ca: 

 asistent la Olimpiada de Fizică, etapa județeană, la CTIA Suceava; 
 asistent la examenul de bacalaureat - evaluare competențe ligvistice și digitale la 

CTIA Suceava;  
 asistent la examenul de bacalaureat iunie-iulie la C.T. “Al.I. Cuza” Suceava. 

24. Prof. Românu Ionuţ- Cristian a fost membru în comisia de examen competenţe 
lingvistice şi digitale parte din examenul naţional de bacalaureat şi membru al comisiei 
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la examenul de calificare profesională- nivel 3, Mecanic auto, organizat la SC Somec SRL 
Suceava; 

25. Prof. Pătuleanu Liliana, la solicitarea ME - CNPEE (Centrul Naţional de Politici şi Evaluare 
în Educaţie - Adresa înreg. cu nr.112 din 25.07.2022, în calitate de membru a GLC 2022 
grupul de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului, a participat la  realizarea 
“Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a, în anul şcolar 
2022-2023”. 

26. Prof. Pătuleanu Liliana a realizat variante de subiecte pentru concursul de admitere în 
şcoala profesională. 

27. Prof. Pătuleanu Liliana, Calistru Mihaela, Tanasă-Cozdreanu Cătălina, Românu Ionuţ- 
Cristian, m.i. Ghivnici Constantin au pregătit elevii pentru etapa judeţeană la olimpiada 
“Tehnologii” şi pentru concursul pe meserii “mecanic auto” (Premiul III - Călin Sebastian 
și Mențiune - Strugari Ionuț). 

28. M.i. Constantin Ghivnici a fost profesor asistent la examenul de bacalaureat la C.T. “A. I. 
Cuza” Suceava. 

 

29. Perfecţionare: 

 Prof. Liliana Pătuleanu a participat la:  
 Evenimentul “Pedagogie prin joc - schimb de experiență între profesori”, 20 
septembrie 2021,  organizat de Asociația "Ține de Noi" şi SELLification - The 
Professional's Selling Game; 
 Diseminarea proiectului EFECTIV prin participarea la prezentările proiectului şi la 

lecţii deschise. 
 Participare la workshopul din data de 24.09.2021, “ABORDĂRI INOVATIVE ALE 
PREDĂRII/INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING”, în cadrul Proiectului Erasmus 
+E.F.E.C.T.I.V., adeverinţă de participare Nr. 4284/24-09-2021; 
 Workshop - conferinţă regională “Metode inovative de predare; exemple de bună 
practică“ organizat de Asociaţia Ţine de Noi, fundaţia Hanns  Seidel - România, în data 
de 23 septembrie 2021; 
 Conferinţa "Formarea profesională a cadrelor didactice prin prisma implementării 
noului curriculum la ciclul liceal", desfăşurată online în data de 27 octombrie 2021, 
organizată de Asociaţia "Ţine de Noi" împreună cu Fundaţia Hanns Seidel - România şi 
Asociaţia AD REM; 
 Evenimentul “Cum ne putem apăra de știrile false, ce trebuie să știm despre ele? 
Democrația în epoca fakenews“, organizat de Asociaţia “Ţine de Noi” în data de 28 
octombrie 2021  Online - Zoom; 
 Cursurile training-ului "Elemente de Cetăţenie Activă" organizat de Asociaţia “Ţine de 
Noi”, din 6-7 noiembrie 2021; 
 11.02.2022 Webinarul “Dialoguri interzise- Cum să le vorbim copiilor despre moarte” 

organizat de ”Societatea părinţilor informaţi” cu certificat de participare; 
 12.03.2022 programul de formare “Academia profesorului digital”. 

 M.i. Constantin Ghivnici a participat la: 
  - la activitatea online “Elevul şi legea” - Educaţie juridică în şcoli - 21.02.2022, la CTIA Suceava în 
colaborare cu Asociaţia VeDem Just-Voci pentru democraţie şi justiţie. 
  - la activitatea “Tranziţia de la conducător auto amator la conducător auto profesionist” -
24.02.2022, CTIA Suceava în colaborare cu A.R.R din cadrul proiectului Ziua Naţionala a Meseriilor 
11.03.2022. 

https://m.facebook.com/asociatiatinedenoi/
https://m.facebook.com/SELLification.org/
https://m.facebook.com/SELLification.org/
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  - la activitatea “Automobilul modern” - 04.03.2022 F.I.M.M. din cadrul U.S.V. Suceava - în cadrul 
proiectului Ziua Naţionala a Meseriilor 11.03.2022. 
 Prof. Tanasă-Cozdreanu Cătălina a participat la: 

 Educația la timpul prezent – Webinar V-Sussane Mathes (1 oră) - Asociația 
Europeană a profesioniștilor din educație Edumi;   

 proiectul Clasa deschisă - Cum să primești și să oferi feed-back de ajutor  – SC 
SELLfication ( 3 ore)(16.12.2021); 

 Conferința Internațională *Învățarea prin joc* - Soluții inovatoare în educație -
EduMagic ediția VI-16.12.2021(14 ore); 

 Scenariul HIBRID – idei, soluții și metode de aplicare – SC SELLfication ( 3 ore); 
 Webinar “Folosește tabla interactivă virtuală VBoard”; 
 MOVE for European School Sport Da 2021; 
 webinar SuperTeach – Sufrageria cu bune practici-10.02.2022(2 ore); 
 activități de formare și perfecționare Sellification “Dezvoltarea personală în școli”- 
(3 ore) “Mentori pentru elevii noștri”(09.03.2022 – 3 ore), “7 tehnici simple de 
Managementul timpului” (09.03.2022 –3 ore) 
 proiect ROSE – atelierul “Rose Talks-povești reflexive despre mentorat” ( 
21.02.2022–2 ore) și “Îmbunătățirea stimei de sine”(25.02.2022 –2 ore); “webinar 
Teach for Romania” - “Educație bazată pe curiozitate” (09.02.2022-2 ore) ”Cum reușesc 
copiii ? Perseverența”(10.03.2022-2 ore), “Cum reușesc copiii? Încrederea în sine” 
(01.04.2022-2 ore);  
 Program de formare continuă “PROF II-Mentorat de practică pedagogică” (18.02-
08.05.2022–30 credite); 
 Donație de cărți la biblioteca școlii. 

 Prof. Vovciuc Ionel a participat la: 
 “Webinar-ul introductiv dedicat profesorilor, pe tema siguraranței online pentru 

elevi”, programa Eroii Internetului - 27.10.2021, Asociaţia ADFABER; 
 Programul Young Digital Leaders 21/11/2021 - eLearning, training, organizare de 

workshop și raportare - certificat YDL/G58/15.11.2021; 
 Prof. Calistru Mihaela a participat la: 

 Cercul pedagogic on-line – C.T. “S.Isopescu” Suceava; 
 Diseminarea proiectului EFECTIV prin participarea la prezentările proiectului şi la 

lecţii deschise. 
 M.i. Tanasă-Cozdreanu Petru a participat la: 

 Cursuri  online – Proiectul “Clasa deschisă - Cum să primești  și să oferi Feedback de 
ajutor” – SC SELLfication ( 3 ore - 16.12.2021); 

 Conferința Internațională “Învățarea prin joc”- Soluții inoatoare în educație – ed.V-
16.12.202(14 ore); 

 Cursuri organizate de ISJ pentru examenul de definitivat 2021; 
 webinar SuperTeach – “Sufrageria cu bune practici”-10.02.2022(2 ore); 
 activități de formare și perfecționare Sellification “Dezvoltarea personală în școli”- 
(3 ore) “Mentori pentru elevii noștri” (09.03.2022–3 ore), “7 tehnici simple de 
Managementul timpului” (09.03.2022–3 ore). 

 

30. Proiecte: 

 Cadre didactice din catedră sunt membri în Comitetul ECO-ŞCOALA:  Liliana Pătuleanu, 
Tanasă-Cozdreanu  Cătălina, Calistru Mihaela. 
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 Prof. Tanasă-Cozdreanu Cătălina a colaborat la proiectul “Prevenirea și reducerea 
agresivității” și a derulat activitate de consiliere cu tema “Inteligența emoțională” cu 
elevii clasei a IX-a Csp și consilierul școlar Gagniuc G; a derulat activități în cadrul 
Programului Național “Din grijă pentru copii” - Educație psiho-emoțională cu elevii clasei 
a IX-a Csp. A organizat activitate la “Ziua mondială a cititului”(15.02.2022) cu elevii clasei 
a IX-a Csp. 

 Prof. Liliana Pătuleanu: 
-  a participat la activităţi de prezentare şi diseminare în cadrul Proiectului Erasmus 
+E.F.E.C.T.I.V - număr de referinţă 2019-1-RO01-KA101-062153 - Early School Leaving.; 

- a participat la workshopul din data de 24.09.2021, “ABORDĂRI INOVATIVE ALE 
PREDĂRII/INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING”, în cadrul Proiectului Erasmus 
+E.F.E.C.T.I.V., adeverinţă de participare Nr. 4284/24-09-2021; 
- a participat cu clasa a X-a Dsp la proiectul “Prevenirea și reducerea agresivității” cu 
participarea consilierului școlar Gagniuc Gabriela; 
- S-a implicat personal şi cu elevi din clasa a X-a D ş.p. în proiectul “Ziua Naţională de 
Curăţenie”, pe 18 septembrie 2021, adeverinţă de participare Nr 188/20-09-2021, 
oranizatori ”Let ‘s Do It, România !”  în judeţul Suceava; 
- a sponsorizat activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului „EMOŢIILE MELE - MY 
SUPERPOWERS", nr. 475 din 22.10.2021, înreg. la C.T.I.A. Sv. 4975 din 9.11.2021; 
- Membru proiect ”Arta fotografică în domeniul științelor”, activități cu elevii clasei a 
XI-a F; 
- a participat la diseminarea rezultatelor proiectului EFECTIV prin lecţii deschise 
susţinute de profesorii Buda-Niga Crăiţa, Iacentiuc Violeta; Ignătescu Valerica, Vesa 
Ana, Tompea Petruţa, Macovei Narcisa. 

 Prof. Tanasă-Cozdreanu Cătălina, Ionuţ-Cristian Românu, Calistru Mihaela, Vovciuc 
Ionel, m.i.Tanasă-Cozdreanu Petru  au participat la diseminarea rezultatelor proiectului 
E.F.E.C.T.I.V., noiembrie 2021, a prezentat rezultate prof. Tompea Petruţa. 

 

31. Extracurricular: 

 Prof. Liliana Pătuleanu: 
- a promovat, organizat si susţinut activităţi în cadrul proiectului “Ziua Naţională a 
Meseriilor  - 11 martie 2022”: ”Elevul şi legea” la clasa IX Csp; ”Secretele meseriei de 
mecanic auto” la clasa X Dsp; ”Tranziţia de la conducător auto amator, la conducător 
auto profesionist” la clasele X Dsp, XI Dsp, XIEsp; ”Automobilul modern” la clasa XI F 
liceu. 
- a participat cu clasa a X-a Dsp la activitatea ”Cea mai mare lecţie despre vaccinare”, 
organizată de Ministerul Educaţiei şi UNICEF în România. 
- 17.01.2022, a  organizat în parteneriat cu MAI şi Ag. Naţ. Împ Traficului de Persoane -
Centrul Regional Suceava, la clasa X Dsp, activităţi de informare şi prevenire a elevilor în 
cadrul Campaniei europene ”Pariuri oarbe”. 
- a organizat şi participat la activităţi de consiliere a elevilor împreună cu Gagniuc 
Gabriela - consilier şcolar: 20.01.2022 - ”Cum comunicăm. Emoţiile”; 14.02.2022 - 
”Consecinţele comportamentelor antisociale”.  
- a organizat la clasa X Dsp activităţi la Biblioteca şcolii: 17.02.2022 - atelier de lectură 
”Lectura - viciu sau osândă” şi vizionare film ”Momente şi schiţe” I.L. Caragiale; 
17.03.2022 - ”Bunele maniere”; 7.04.2022 - ”Despre droguri şi efectele lor”. 
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- a participat cu clasa X Dsp la colectare donaţii pentru copiii sinistraţi din Ucraina în 
colaborare cu organizaţia ”Salvaţi copiii” - 28.02.2022.  

- a susţinut diseminarea proiectului EFECTIV prin participarea la prezentările proiectului şi la 
lecţii deschise: 3 sept. 2021 - prezentare proiect EFECTIV; lecţie deschisă prof. Ignătescu 
Valerica; 25.XI.2021 - lecţie deschisă prof. Iacentiuc V. “Ce ar trebui să facem pentru a avea 
un stil de viaţă sănătos“; 2 dec. 2021 - lecţie deschisă prof. Buda-Niga C. “Poveste din 
poveste”; lecţie deschisă prof. Tompea Petruţa “Elemente fizico-geografice din Europa”; 
lecţie deschisă prof. Macovei Narcisa “Progresii aritmetice”; 

- a sponsorizat activitatea desfăşurată în cadrul Proiectului “EMOŢIILE MELE - MY 
SUPERPOWERS“, nr. 475 din 22.10.2021, înreg. la C.T.I.A. Sv. 4975 din 9.11.2021. 

 Prof. Popescu Cristina diriginte la clasa a XII-a F: a organizat activităţi de informare 
sanitară, de igienă pentru combaterea COVID, postate pe Classroom; a făcut un grup al 
părinţilor clasei pe facebook , unde se fac toate anunţurile pentru părinţi cu privire la 
situaţia şcolară, absenţe  şi alte probleme legate de şcoală; 

 Prof. Cătălina Tanasă-Cozdreanu a fost membru în proiectul “Arta fotografică în 
domeniul științelor”, activități cu elevii clasei a IX-a Csp; a participat la evenimentul 
,,MOVE for European School Sport Da” 2021; a donat cărţi la biblioteca şcolii, a derulat 
activitatea extracurriculară “Drepturile și obligațiile mele în calitate de participant la 
trafic” cu elevii clasei a IX-a Asp (10.02.2022 ); 

 M.i. Tanasă-Cozdreanu Petru a desfășurat activități de consiliere și de evaluare 
psihologică a elevilor din clasele a XI-a D sp și a XI-a E sp în vederea desfășurării orelor 
de instruire practică în vederea obținerii permisului de conducere, în colaborare cu 
psihologul școlii, a donat cărţi la biblioteca şcolii;  

 Prof. Ionuţ-Cristian Românu a participat la manifestarea “Noaptea cercetătorilor” ediţia 
2021, 24 septembrie 2021 – Suceava, 25 septembrie 2021 Fălticeni. 

 Prof. Vovciuc Ionel a coordonat o echipă de elevi pentru înscrierea în concursul „Elevii 
școlilor profesionale au drepturi şi responsabilităţi pe internet privind datele personale.", 
derulat în cadrul programului Ora de Net, în perioada 21 septembrie – 15 octombrie 
2021, Organizaţia “Salvaţi copiii”, Adeverinţă Nr. 1022/ 18.10.2021. 

 

32. Publicaţii-simpozioane:  

Prof. Liliana Pătuleanu a publicat lucrare în “Repere metodologice pentru aplicarea 
curriculumului la clasa a X-a, în anul şcolar 2022-2023”. 
Prof. Ionuţ-Cristian Românu: 
- a publicat articolul EXPERIMENTAL STUDY ON LOADING - UNLOADING RUBBER SPHERES 
DEFORMATION, TEHNOMUS Journal New Technologies and Products in Machine 
Manufacturing Technologies, Year: 2021, No 28, ISSN 1224-029X; 
- a publicat articolul MODELING OF PRESSURE DISTRIBUTIONS AND NORMAL 
DISPLACEMENTS IN THE CASE OF LOADS DISTRIBUTED OVER SURFACES BOUND BY CLOSED 
CONICAL CURVES, TEHNOMUS Journal New Technologies and Products in Machine 
Manufacturing Technologies, Year: 2021, No 28, ISSN 1224-029X; 
- a prezentat articolul EXPERIMENTAL STUDY ON LOADING - UNLOADING RUBBER SPHERES 
DEFORMATION, la Conferința Internațională TEHNOMUS 2021, desfăşurată în perioada 11-
13 november 2021 la Suceava. 
- a publicat articolul STRESS STATE IN AN ECCENTRIC ELASTIC RING LOADED SYMMETRICALLY 
BY CONCENTRATED FORCES, Mathematics, Volumul 10, Numărul 8, Editor MDPI; 
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- a publicat articolul VALIDATION OF NONLINEAR DEPENDENCE OF ROLLING FRICTION 
MOMENT ON THE NORMAL FORCE FOR ELASTIC MATERIALS, Materials, Volumul 15, 
Numărul 7, Editor MDPI; 
- a publicat articolul THE KINEMATICS OF A BIPOD R2RR COUPLING BETWEEN TWO NON-
COPLANAR SHAFTS, Mathematics, Volumul 10, Numărul 16, Editor MDPI; Considerations 
concerning friction in four ball scuffing test; 
- a prezentat articolul CONSIDERATIONS CONCERNING FRICTION IN FOUR BALL SCUFFING 
TEST, la Conferința Internațională ACME 2022, desfăşurată în perioada 9-10 iunie 2022 la 
Iaşi. 
 

33. Activitate şi responsabilităţi: 

- Resp. Comisie metodică Tehnic, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, Comisia 
pentru curriculum, Comisia pentru organizarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare, 
consilier de integritate şi etică, Comisia pentru ex. de diferenţe, Comisia de înscriere la 
Şcoala profesională - prof. L. Pătuleanu; 
- Metodişti ai I.Ş.J. Sv. şi membri în Corpul de experți ai CNEME: prof. Liliana Pătuleanu, 
Cătălina Tanasă-Cozdreanu, Mihaela Calistru. 
- Monitorizare internă conform PAS pentru anul şcolar 2019-2020, elaborare PAS pentru anul 
şcolar 2020-2021 - prof. Liliana Pătuleanu, Tanasă-Cozdreanu Cătălina; 
- Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii - prof. Cristina Popescu - membru, Liliana 
Pătuleanu - membru, Tanasă-Cozdreanu Cătălina – secretar, care au elaborat proceduri de 
lucru şi operaţionale, chestionare, monitorizare PAS, Plan operaţional, Plan de îmbunătăţire, 
activitate ştiinţifică, perfecţionare a cadrelor didactice, au întocmit Raportul de autoevaluare 
şi au colaborat la realizarea documentaţiei; 
- Comisia de administrare a aplicaţiei SIIIR – responsabil modul Catalog, Comisia pentru 
monitorizarea inserției socio-profesionale, Comisia de examen pentru ocuparea postului de 
șofer la CTIA Suceava, Lider sindical, Comisia județeană de elaborare a subiectelor, a 
baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise în cadrul Concursului 
județean/testării pentru ocuparea posturilor vacante – 6 septembrie 2021, comisia de 
examinare Concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct și Comisia de 
evaluare a probei de interviu ( octombrie-noiembrie 2021) și februarie 2022 – prof. Tanasă-
Cozdreanu Cătălina; 
- Comisia pentru încadrare şi întocmirea orarului, a planificării claselor în practică prof. 
Cristina Popescu, prof. Tanasă-Cozdreanu Cătălina; 
- Comisia de acordare a “Bursei profesionale” - prof. Liliana Pătuleanu, prof. Tanasă-
Cozdreanu Cătălina,  prof. Mihaela Calistru; 
- Comisia de acordare ajutor financiar “Bani de liceu” – prof. Baciuc Elisabeta. 
- Comisia de sănătate şi securitate în muncă – prof. Baciuc Elisabeta, m.i. Ghivnici Const; 
- Comisia de PSI – responsabil m.i. Const. Ghivnici care a achiziţionat stingătoare, a verificat şi 
încărcat stingătoarele cu firma de specialitate; 
- Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar, Comisia pentru 
combaterea absenteismului şi abandonului şcolar – prof. Tanasă-Cozdreanu Cătălina, Baciuc 
Elisabeta; 
- Prof. diriginţi Liliana Pătuleanu, Cristina Popescu, Mihaela Calistru, Cătălina Tanasă au 
organizat clasele, au instruit elevii, au transmis sfaturi utile către părinţi în condiţiile 
pandemiei, au distribuit teste Covid şi au preluat rezultatele, au realizat activităţi cu elevii. 
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  În urma analizei SWOT am identificat următoarele OPORTUNITĂŢI: 

 Analiza profilului psihologic al elevului în mediul online; stimularea efectelor pozitive 

şi combaterea efectelor negative în formarea şi educarea tinerilor; 

 Educarea tinerilor pentru a respecta regulile de igienă şi procedurile de prevenire a 

îmbolnăvirilor cu COVID în condiţiile pandemiei; 

 Diversificarea învăţământului online şi offline prin activităţi interactive, diversificarea 

metodelor; 

 Promovarea unui parteneriat activ cu agenţii economici, cu USV şi întreaga 

comunitate; 

 Organizarea unor activităţi interesante care să sporească interesul elevilor pentru 

ştiinţă şi tehnică; 

 Stabilirea unor colaborări cu alte unităţi şcolare din judeţ sau din ţară; 

 Implicarea eficientă a tuturor cadrelor didactice în colaborarea intercolegială, de 

echipă. 

 

Întocmit: Prof. Liliana Pătuleanu  

 Resp. Comisie metodică discipline tehnice 

 

Raport privind desfăşurarea activităţii educative 
 

A. Activitatea educativă 

Activităţi educative derulate în cadrul Sem. I, an școlar 2021 – 2022 

           Proiectul ”Dăruiește și vei deveni mai bun”, donatii de cărti – Coordonatori proiect – 

prof. Buda – Niga Crăița, biblitecar Vorobeț Violeta 

 Proiectul educativ TRADIȚII ÎN BUCOVINA – coordonatori  - Bibliotecar Vorobeț 

Violeta, Prof. Buda – Niga Crăița 

 Proiectul Județean “ALEGE SĂNĂTATEA”, coordinator proiect – prof. Vesa Ana 

 Proiect Internațional ERASMUS – Educație și formare europeană pentru calitate, 

tehnici de inovație ți valorizare – E.F.E.C.T.I.V. – coordonator Iacentiuc Violeta, 

activități demonstrative realizate la diferite discipline 

 Proiectul educativ EDURIGHT 4 GIRLS ACCES EGALLA EDUCATIE – coordinator prof. 

Buhu Narcisa 

 Proiectul Județean CĂLĂTOR PRIN EUROPA  

 Proiectul Național DIN GRIJĂ PENTRU COPII 

Obiective:  
- Exersarea deprinderilor de comunicare între partenerii educaţionali 
- Consolidarea rolului educaţiei nonformale în formarea elevilor 
- Realizarea unor proiecte educaţionale conforme cu nevoile elevilor şcolii 
- Exersarea valorilor europene prin derulerea activităților în derulare 

 
Lecții demonstrative consiliere și orientare 
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Titlul temei Scurtă descriere Organizator Perioada de 
implementare 

Nr. de beneficiari 

Ziua mondială  
numerelor 

Activitate 
demonstrativă 

Prof. Țui Andreea    Martie 2022 23 elevi  

Lupta antidrog Activitate de 
voluntariat 

Prof.Vesa Ana  Aprilie 2022  27 elevi 

Elevul și legea 
aspect de 
legislație 
aplicată  - 
drepturile și 
obligațiile 
elevilor 

Activitate de 
dezvoltare 
personală 

 Prof. Pătuleanu 
Liliana 
Prof. Tanasă 
Cozdreanu Cătălina 
Prof. Ghivnici C-tin  
Prof. Cozdreanu 
Petru 

Aprilie 2022 35 elevi 

Secretele 
meseriei de 
mechanic auto 
 

Activitate 
educativă 

Prof. Pătuleanu 
Liliana 
Prof. Ghivnici C-tin 
Prof. Româna Ionuț 

Aplilie 2022 29 elevi 

Care este faza 
cu cititul 

Activitate 
educativă 

Prof. Țui Andreea Aprilie  2022 30 elevi 

Valentinus S 
Day 

Activitate 
educativă 

Prof. Niță Daniela 
Prof. Iacentiuc 
Violeta 

Februarie 2022  26 elevi 

Ziua cititului 
împreună 

Activitati 
educative 

Prof. Buda- Niga 
Crăița 
Bibliotecar Vorobeț 
Violeta 

 Februarie 2022 – 
Iunie 2022 

50 elevi 

Pariuri oarbe - 
lupta impotriva 
traficului de 
persoane 

Activitate 
educativă, 
voluntariat 

Insp Standel Laura 
ANITP – SV 
Prof. Avrămiuc 
Zaraza 
Cons. Ed. Gagniuc 
Gabriela 

Februarie 2022 25 elevi 

Ridiculizat și 
respins 

Activitate 
educativă 

Prof. Pătuleanu 
Liliana 
Cons. Ed. Gagniuc 
Gabriela 

Februarie 2022  26 elevi 

Lumea 
emoțiilor – 1,2 -  
șansa tuturor la 
incluziune 
socială 

Activitate 
educativă 

Prof. Lepcaliuc 
Monica 
 Prof. Crețu Alina 

Iunie 2022 30 elevi 

Tranziția de la 
conducător 
auto amator la 
conducător 
auto 
profesionist 

Activitate 
educativă 

Prof Pătuleanu 
Liliana 
Prof. Românu Ionuț 
Tanasă Cătălina 
Prof. Tanasă Petru 
Prof. Ghivnici C-tin 

Februarie 2022 30 elevi 
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Prof. Baciuc Elisabeta 

Marș 
antiviolență și 
antitrafic de 
ființe umane 

Activitate de 
voluntariat 

Prof. Vesa Ana Mai 2022 26 elevi 

Automobilul 
Modean 

Activitate 
demonstrativă 

Prof. Pătuleanu 
Liliana 
Prof. Românu Ionuț 
Prof. Ghivnici C-tin 
Prof. Baciuc Elisabeta 

Martie 2022 26 elevi 

Activități cu 
elevi cu CES - 
SER 

Lecții 
demonstrative, 
 

Prof. Lepcaliuc 
Monica 
Cons. Ed. Gagniuc 
Gabriela 
 

Februarie 2022 50 elevi 

Activitate 
extracurriculară 
Ziua apei 

Activitate de 
educativă 

Prof. Vesa Ana        Martie .2022  28 elevi 

Activitate 
extracurriculară 
Ziua păsărilor și 
a arborilor 

Activitate 
educativă 

Prof. Vesa Ana Iunie 2022 24 elevi 

Comportament
e și 
consecințele lor 

Activitate 
educativă 

Prof. Pătuleanu 
Liliana 
Cons. Ed. Gagniuc 
Gabriela 

Iunie 2022 25 elevi 

 Activitate 
educativă 

Prof.  2022  

 
 

2. Activităţi educative derulate în cadrul Consiliului  Şcolar al Elevilor  

- Informarea elevilor despre Regulamentul de organizare și funcționare  al 

unităților de învățământ preuniversitar 

- Alegerea Consiliului Reprezentativ al elevilor din cadrul CTIA, Suceava 

 
3. Activităţi educative derulate în cadrul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor 

- Părinții s-au implicat  în procesul de evaluare externă a planului de acțiune al școlii 
PAS 
- Se continuă activitatea Asociației părinților CTIA Suceava, schimbându-se în acest an 
componența acesteia datorită faptului că elevii părinților existenți în asociație au 
finalizat studiile – pe tot parcursul semestrului I (fiind nevoie de semnăturile foștilor 
membri, de cazierele fiscale ale actualilor membri și de hotărârea unei instanțe 
privind schimbarea componenței Asociați 

4. Proiecte şi programe desfăşurate 
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400 Prevenirea traficului de persoane 

Titlul Descriere Organizator 
Perioada de 
implementar
e 

Nr. 
beneficiari 

Parteneri 

Săptămâna 
Europeană de 
Luptă Împotriva 
Traficului de 
Persoane 

Activitate de 
informare și 
conștientizar
e 

CTIA – prof. 
coord. Buda 
– Niga Crăița 

Martie 2022 30 elevi 
3 profesori 

ANITP 
Suceava 
Psiholog 
Stadler 
Laura 

Traficul de 
persoane 

Discuții, 
exemplificări 

Psiholog 
Gagniuc 
Gabriela 

 Aprilie 2022 25 de elevi  - 

Ziua Europeană a 
luptei împotriva 
traficului de 
persoane 

Informare Prof. 
Lepcaliuc 
Monica  
Iacentiuc 
Violeta 

Mai 2022 30 elevi ANIPT, 
Institutul 
Bucovina 

 
401 Prevenirea răspândirii Virusului COVID 19 

Titlul Descriere Organizator 
Perioada de 
implementar
e 

Nr. 
beneficiari 

Mod de 
prezentare 

Vaccinarea 
COVID 19 pe 
înțelesul 
tuturor 

- discuții, 
imagini, 
explicații 

Diriginții Sem. II 2022  Elevii 
unității 
școlare 

Materiale 
informative 

Activitate de 
prevenire și 
combatere a 
virusului 
SARCOV 2  

Imagini , 
discuții 

Psiholog 
Gagniuc 
Gabriela 
 

Sem. II 2021  40 elevi Materiale 
informative 

 
 

 
402 Protecția consumatorului 

Titlul 
programului/ 
proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 
implementare 

Nr. 
 de beneficiari 

 Activitate de 
informare 

   28 elevi 

 
403 Voluntariat, sănătate şi igienă 
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Titlul Descriere Organizator Perioada de implementare Nr. beneficiari 

      

”Dăruiește 
și vei deveni 
mai bun” 

- activități de 
voluntariat 

Coordonato
ri 
Prof. Buda – 
Niga Crăița 
Bibliotecar 
Vorobeț 
Violeta 
Diriginți 
Prof. 
Socoliuc 
Loredana 
Prof. 
Avrămiuc 
Zaraza 
Prof.. Lupan 
Cristina 

An școlar 2021 - 2022  100 elevi 

Concursul 
Județean 
Alege 
sănătatea 

Sesiune de 
comunicări 

Coordonato
r: 
Prof. Vesa 
Ana 
Participanți: 
Prof. Buda – 
Niga Crăița  
Prof. Lupan 
Cristina 

Iunie 2022 15 ehipaje 

 
 Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii 

 

Titlul Descriere Organizatori 
Perioada de 
desfășurare 

Nr. beneficiari 

Ziua 
Internațională 
a nonviolenței 
în mediul 
școlar 

Activități de 
informare 

Pro. Radu 
Melenia  
Prof. 
Irimiciuc 
Loredana 

Sem. II 2022 30 elevi 

 

Campanii de prevenire și educație pentru elevi și părinți 

Titlul Descriere Organizotori 
Perioada de 
desfășurare 

Nr. 
beneficiari 

Impact 

Proiect ”Rețea 
Anti-bullying 
Networking – 
RAN” 

Campanie 
de 
prevenire și 
combatere 

 
 Buda – Niga 
Crăița 

Sem. II 2022 30 elevi Implicarea 
activă a tinerilor 
și părinților 
acestora în 
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a 
fenomenulu
i de bullying 
în școli 

recunoașterea și 
combaterea 
fenomenului de 
bullying 

 

 Evenimente din Calendarul activităţilor educative 

Titlul Descriere Organizatori 
Perioada de 
desfășurare 

Nr. 
beneficiari 

Impact 

      

Violența ne 
privește pe 
toți 

Activități de 
informare și 
prevenire a 
violenței 

Psiholog 
Gagniuc 
Gabriela 
Prof. Buda - 
NigaCrăița 

Sem. II 2022 30 elevi Educația elevilor 

 
 

 Iniţiative în domeniul activităţilor şcolare şi extraşcolare 
 

1. Revista şcolii ,,Caleidoscop”  http://www.ctiasv.ro/revista11.pdf, 
http://www.ctiasv.ro/revista12.pdf 

2. Pagina web a şcolii http://www.ctiasv.ro/ 

3. Pagina de socializare şi promovare a şcolii https://www.facebook.com/ctiasv 

B. Monitorizarea fenomenului de violenţă:  
 

1. Proiecte și acțiuni desfășurate de consilierul școlar. 
 

Titlul temei Scurtă descriere Organizatori Perioada de 
implementare 

Nr. de 
beneficiari 

„Spune STOP 
Violenţei” 
 
Proiect de 
prevenire și 
intervenție 
pentru 
prevenirea 
violenței 
 

Activități educative 
privind prevenirea 
violenței 
psihologică – 
bullyng – 
reprezentanți I.P.J. 
Suceava – Ziua 
Poliției Române 
 

Coordonatori:  
Insp. Princ. Ceobanu 
P. 
Comisar șef Niga M.  
Prof. Avrămiuc 
Zaraza 
Prof. Calistru 
Mihaela 
Prof. Tanase 
Cătălina  
Prof. Brumă Diana 
 

Sem.II 2021 51 elevi 

http://www.ctiasv.ro/revista11.pdf
http://www.ctiasv.ro/revista12.pdf
http://www.ctiasv.ro/
https://www.facebook.com/ctiasv
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Evaluare 
psihoaptitudi
nală 

Orientare școlară și 
profesională 

Psiholog 
Gagniuc Gabriela 

Sem. II 2021 
89 elevi 
 

 
        Proiescte educative                                                      
 

Titlul temei Scurtă descriere Organizatori Perioada de 
implementare 

Nr. de 
beneficiari 

 
Campania 
Națională – 
Reacții de 
conștientizar
e a tinerilor 
privind riscul 
și efectele 
traficului de 
minoriș și 
drepturile 
victimielor 
traficului de 
minori 

Dezbateri pe tema 
agresivității și a 
pedepselor 
aplicate prin lege în 
funcție de 
gravitatea faptei 
 

Coordonatori:  
Prof. Lepceliuc 
Monica 
Prof. Iacentiuc 
Violeta 
Prof. Irimiciuc 
Loredana 
Prof. Buda – Niga 
Crăița 
 

Sem. II 2022 68 elevi 

Proiectul 
Național Din 
grijă pentru 
copii   

Orientare școlară și 
profesională pe 
teme traficului de 
ființe umene 

Coordonatori: 
Prof. Radu Melania 
Prof. Socoliuc 
Loredana 
Prof. Buda – Niga 
Crăița 
Prof. Pîrghie Mirela 
Prof. Avrămiuc 
Zaraza 
Prof. Gvinda Bianca 
Prof. Țui Andreea 
Prof. Pătuleanu 
Liliana 

 
Sem. II 2022 

89 elevi 
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Proiectul 
educative 
Pădurea 
prietena mea 

Activitate de 
voluntariat – 
împădurire de 
brazi zona Sadova 

Coordonatori: 
Prof. Doroftei Dana 
Prof. Buda – Niga 
Crăița 
Prof. Tompea 
PetruțaProf. 
Macovei Olivia 
Prof. Lupan Cristina 
Prof. Avrămiuc 
Zaraza 
Prof. Vesa Ana 

Mai 2022 70 elevi 

 
RAPORT de activitate la nivelul comisiei metodice a diriginților-prof. Bianca Gvinda 
Aspecte legate de activitatea curriculară: 

- Întocmirea planificărilor calendaristice de către membrii comisiei s-a făcut în 

conformitate cu modelele de planificare recomandate și programele de consiliere și 

orientare în vigoare pentru învățământul liceal și profesional. 

- Întocmirea planificărilor anuale și semestriale ale activităților extrașcolare și ale 

activităților educative cu părinții s-a făcut în conformitate cu programele de 

consiliere și orientare și pe baza documentelor prioritare ale activității educative 

(portofoliu / caietul dirigintelui). 

- Stabilirea de către diriginți a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi și 

părinți, în vederea desfășurării activităților extrașcolare, respectiv de consiliere 

Activități educative derulate în cadrul comisiei metodice a diriginților 

Obiective:  

- exersarea deprinderilor de comunicare între partenerii educaționali 

- conștientizarea rolului educației nonformale în formarea tinerilor 

- realizarea unor proiecte educaționale conforme cu nevoile elevilor școlii 

 Lecții demonstrative: 

  

RAPORTUL COMISIEI DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR –prof Melania Radu  
 
Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă importantă pentru 
crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, dar și satisfacerii 
trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte.  

Activitatea comisiei de combatere a violenţei, din anul şcolar 2021-2022, de la 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, s-a desfăşurat conform sarcinilor comisiei 

respective care s-au aplicat, atât elevilor, personalului didactic, nedidactic auxiliar, 
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persoanelor străine aflate în incinta unităţii  de învăţământ, părinţilor ca parteneri de 

educaţie, cât şi  tuturor persoanelor care au fost implicate în educaţia copiilor.  

           Comisia  pentru combaterea violenţei  a colaborat  cu toate celelalte comisii 

organizate la nivel de unitate. A întocmit planul de măsuri al comisiei. 

 Toţi factorii educaţionali au intervenit în cazul conflictelor dintre copii, care au fost 

reduse şi fără consecinţe grave.  

 Toate  cadrele didactice au adus la cunoştinţă conducerii unităţii, părinţilor, 

colaboratorilor abaterile disciplinare ale copiilor, pentru soluţionarea conform  

regulamentului școlar  și regulilor  stabilite la nivel  de școală.   

Fiecare cadru didactic, conform planului de măsuri, a ajutat la  instruirea periodică a 

personalului şi  elevilor privind măsurile de apărare în situaţii de urgenţă, pentru evitarea de 

comportament violent şi panicat. Comisia a sprijinit conducerea școlii în activitatea de 

consiliere şi orientare școlară sau de integrare socială a  copiilor acordând şanse egale 

pentru toţi. Comisia a sprijinit diriginţii şi conducerea unităţii în organizarea consultaţiilor şi 

dezbaterilor  cu părinţii, pe probleme privind educarea copiilor, respectiv combaterea 

violenţei.    

Comisia a susţinut  programe de educare a copiilor în spiritul unui comportament de 

grijă şi păstrare a bunurilor materiale din unitate şi de remediere a acestora, prin derularea 

şi finalizarea unor teme din planul de măsuri din acest semestru. Toate incidentele au fost  

semnalate şi îndreptate prin metode educative specifice.  

 Comisia a luat  măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitate şi de informare a 

conducerii în cazul în care s-ar impune acest aspect. Opţiunea pentru comisia non-violenţă a  

însemnat implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în incinta, cât şi în afara 

acesteia, iar prin sintagma “comportament civilizat” se înțelege:  

a). Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori  şi personalul auxiliar al 

unităţii.  

b). Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.  

c). Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate 

cu regulamentele în vigoare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii).  

d). Evitarea distrugerii bunurilor unităţii sau a celor personale, ale colegilor, ca 

manifestare a violenţei, etc.  

e). Responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor  asumate şi implicare în rezolvarea unor 

probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei, fără violenţă verbală, 

sau de alt fel.  

f ). Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci 

când se produc incidente; fără falsă solidaritate care de obicei se reduce de fapt la 

complicitate şi tăinuirea adevărului.  

g) O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor 

promovate de către unitatea  noastră o reprezintă situaţia în care programul, s-a desfăşurat 

într-o atmosferă calmă şi liniştită.  
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  S-a recomandat distribuirea unor materiale cu caracter preventiv, amenajarea de 

panouri cu astfel de materiale, organizarea de concursuri şi implicarea copiilor în acţiuni 

educativ-preventive. 

 

ASPECTE VIZATE: 

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii 

violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în 

scopul sensibilizării acestora; 

- Realizarea comunicării interinstituţionale; 

- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în 

condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 

MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de 

interviu pentru cadre didactice şi părinţi (pentru: identificarea formelor curente de violenţă 

din şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor 

principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale 

părinţilor);  

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 

- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea 

purtării de către elevi şi profesori a unor semne distincte; 

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a 

măsurilor şi planurilor de acţiune; 

- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 

- Introducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, 

în programarea orelor de dirigenţie; 

- Formarea unor echipe operative formate din  diriginţi, membri ai Comisiei de 

prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei; 

- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi părinţi, între şcoală şi Poliţia 

locală; 

- Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor 

agresive; 

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de 

violenţă; 

- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu 

caracter sportiv (fotbal, tenis de masă,volei,baschet); 

- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 

- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu 

probleme de gestionare a comportamentului violent, cât şi în general (activităţi de consiliere 

în orele de întâlnire cu părinţii, lectorate, convorbiri ); 

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu 

desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 
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- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, 

observându-se remedierea comportamentului; 

- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala 

altfel”. 

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei: 

PUNCTE TARI: 

- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 

- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor 

străine în incinta unităţii; 

- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 

- Implicarea consilierului educativ. 

PUNCTE SLABE: 

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare deficitară; 

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 

- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei. 

AMENINŢĂRI: 

- Situaţia economico-socială precară; 

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 

OPORTUNITĂŢI: 

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de 

indisciplină: Poliţia locală, Jandarmeria, CJRAE Suceava, ISJ Suceava. 

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE : 

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în 

acest domeniu; 

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.; 

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Implicarea părinților în desfășurarea ulterioară a activităților 

extrașcolare ce vizează combaterea violenței în mediul școlar dar și în 

cel familial, împreună cu elevii 

- Realizarea pe viitor a unor activități cu tematică de prevenire a 

situațiilor de violență în mediul școlar 
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             Raportul acestei comisii, al anului şcolar 2021/2022, a fost întocmit în conformitate 

cu prevederile legale şi cu acţiunile derulate la toate clasele în care s-au implicat cu multă 

responsabilitate toate cadrele didactice într-o colaborare eficientă cu conducerea unităţii şi 

toţi factorii invitaţi de a participa şi a-şi aduce contribuţia ca parteneri activi în educaţia 

copiilor. 

 

Întocmit,   

Responsabilul  Comisiei 

        Prof. Radu Melania 
 
ACTIVITATEA DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCIII ŞI P.S.I. -responsabil: prof. Doroftei 
Dănuța 
 
Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă a elaborat planul de activitate ce a urmărit 

instruirea elevilor în scopul însuşirii normelor generale şi specifice de igienă, respectarea lor 

şi asigurarea, unui mediu sigur prin prevenirea accidentelor de orice tip.  

Pe tot parcursul anului şcolar s-a urmărit pregătirea elevilor, prin însuşirea normelor şi 

formarea unor deprinderi de a preveni accidentările. S-au susţinut la orele de dirigenţie 

activităţi cu teme despre sănătatea alimentaţei, reguli de igienă şi măsuri de protecţia 

muncii.  

           Comisia de Sănătate şi Securitate în Muncă a realizat periodic verificări ale stării 

mobilierului şi a altor dispozitive din dotarea şcolii, pentru prevenirea accidentărilor . Elevii 

sunt permanent instruiţi, verificaţi şi supravegheaţi în respectarea normelor de protecţia 

muncii.  

           În cadrul orelor de chimie, fizică , biologie , modulele de specialitate s-au desfăşurat 

activităti de protecţia muncii conform normelor specifice. La începutul semestrului I precum 

şi în cadrul unor activităţi s-a  realizat instructajul de securitatea muncii elevilor, pentru a 

preveni accidentarea prin mijloacele specifice acestor spaţii, conform proceselor verbale 

semnate de elevi. 

          În cadrul programului de practică comasată efectuată la agenţii economici de către 

elevii  de liceu dar şi de cei de la clasele de profesională s-a avut în vedere respectarea 

legislaţiei în vigoare pe linia SSM, deplasările fiind făcute împreună cu maiştri instructori sau 

inginerii de specialitate. 

          Activitatea Comitetului de Securitate şi Sănătate în muncă s-a concretizat în: 

-procurarea fişelor de protecţie a muncii pentru tot personalul şcolii; 

-efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat, al instructajului 

periodic pentru restul personalului şi completarea fişelor de protecţie a muncii; 

-efectuarea instructajului introductiv general pentru elevi; 

- îndeplinirea într-o măsură cât mai mare a programului de măsuri propus şi aprobat pentru 

anul şcolar 2020-2021; 

-efectuarea controlului medical de către tot personalul şcolii şi completarea dosarelor 

medicale; 
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-procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al protecţiei 

muncii; 

-elaborarea Planului de Măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru anul 

şcolar 2021-2022; 

-elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă; 

-verificarea instalaţiei şi tablourilor electrice astfel incat sa corespunda normativelor de 

protecţie a muncii; 

-verificarea prizelor de împământare conform N.S.S.M. 

- asigurarea cu materiale specifice, cutiile de Cruce Roşie din spaţiile colegiului;  

- verificarea prin sondaj a instructajelor periodice efectuate de catre dl. Administrator, 

personalului din subordine. 

         În anul şcolar 2021-2022 nu s-au întâmplat incidente neplăcute în liceu, care să 

pericliteze  

sănătatea şi securitatea elevilor şi a personalului didactic. 

Raport privind activitatea Comisiei de P.S.I.  
din anul şcolar 2021-2022 
 
               Activitatea desfășurată în anului școlar 2021-2022 de către membrii Comisiei de 
Prevenire și Stingere a Incendiilor constituită la nivelul școlii s-a desfășurat conform 
normelor metodologice privind organizarea activității de P.S.I. la nivelul unităților de 
învățământ preuniversitar și a planului anual de activități privind P.S.I. . 
               În anul şcolar 2021-2022 Comisia de P.S.I. din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie 
Alimentară Suceava a realizat următoarele: 

 Instruirea periodică a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unităţii în 

legătură cu normele de P.S.I. în vigoare. 

 Organizarea de vizite la centrul I.J.S.U. Suceava, împreună cu profesori-diriginţi şi 

elevi din cadrul şcolii, cu ocazia „Porţilor deschise” ale instituţiei amintite. 

 Consilierea profesorilor şi profesorilor-diriginţi în legătură cu normele de P.S.I. ce 

trebuiesc prelucrate elevilor în cursul anului școlar. 

 Verificarea însemnelor care indică direcţia spre căile de evacuare şi poziţia 

stingătoarelor şi a hidranţilor; 

 Inventarierea și verificarea hidranților și a stingătoarelor; 

 Întocmirea documentelor specifice Comisiei de P.S.I. . 

 Întreţinerea corespunzătoare a stingătoarelor. 

               În urma analizei activităţii Comisiei de P.S.I. din cadrul şcolii s-au semnalat 
următoarele nevoi urgente: 
-necesitatea suplimentării însemnelor care indică direcţia spre căile de evacuare şi poziţia 
stingătoarelor şi a hidranţilor; 
-depozitarea corespunzătoare a stingătoarelor (acestea nu sunt poziţionate pe suport 
conform regulamentului); 
-asigurarea mentenanţei hidranţilor de către un agent economic autorizat de către I.G.S.U.; 
-necesitatea participării membrilor comisiei PSI din școală la cursuri de specialitate; 
-efectuarea, cel puţin de două ori pe an, a unor simulări a acţiunii de prevenire şi stingere a 
incendiilor în unităţile de învăţământ și de comportament în caz de cutremure de pămant; 
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-instruirea frecventă a elevilor în legătură cu acordarea primului ajutor în cazul unui 
incendiu, al unui cutremur sau în situația unor calamităţi naturale; 
-implicarea elevilor în concursuri specifice; 
-organizarea de activităţi în parteneriat cu I.J.S.U. Suceava. 
 
               Nevoile identificate şi menţionate mai sus sunt obiective ale Comisiei de P.S.I. 
pentru anul şcolar 2022-2023. 
                                                                                                  Responsabil comisie, 
                                                                                                     BAHAN ȘTEFAN 
 
 
 

DIRECTOR CTIA, 
Prof. Tatiana HLADIUC 

 
 


