


Cod 

fișă

Nume Init. 

tata. Prenume

Specializari 

dobândite 

[Niveluri de 

studiu]

Module 

psihopedagogice

Specializari 

master

Module 

psihopedagogice 

master

Medie 

absolvire

Medie 

departajare

Grad 

didactic

Nota 

grad

Absolven

t an 

curent

Statut 

anterior

Avize și 

atestate 

dobândite

Specialitatea/mod

ulul postului 

pentru care poate 

opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

Jud. titular/

angaj. viab. 

postului

Unitatea/Unitățile de 

învățământ  

titular/angaj viab. 

Postului

Disciplina postului 

titular/angajat 

viabilitatea postului

2055
Dascălu V. 

Lidia

invatator - 

educatoare 

[medii]

Pregatire 

psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.36 9.27 Definitivat 8.94 Nu

Angajat pe 

perioada de 

viabiltate a 

postului/cate

drei

Aviz înv. 

particular: 

LICEUL 

TEORETIC 

"FILADELFIA" 

SUCEAVA

limba si literatura romana si 

matematica, elemente de 

pedagogie scolara, metodica 

predarii limbii si literaturii 

romane / comunicarii in limba 

romana si metodica predarii 

matematicii / matematicii si 

explorarii mediului in 

invațamantul primar (invațamant 

primar in limba romana) 

- SV
Liceul Teoretic 

"Filadelfia" Suceava

invatator/institutor 

pentru invatamantul 

primar/profesor 

pentru invatamantul 

primar (in limba 

romana)

2052

Ilisoi V. 

Andreea-

Victorița

pedagogia 

invatamantului 

primar si 

prescolar [studii 

universitare de 

licenta / conversie 

dupa ciclul I]

30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

10 10 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada de 

viabiltate a 

postului/cate

drei

Aviz înv. 

particular: 

LICEUL 

TEORETIC 

"FILADELFIA" 

SUCEAVA

limba si literatura romana si 

matematica, elemente de 

pedagogie scolara, metodica 

predarii limbii si literaturii 

romane / comunicarii in limba 

romana si metodica predarii 

matematicii / matematicii si 

explorarii mediului in 

invațamantul primar (invațamant 

primar in limba romana) 

- SV
Liceul Teoretic 

"Filadelfia" Suceava

invatator/institutor 

pentru invatamantul 

primar/profesor 

pentru invatamantul 

primar (in limba 

romana)

2499
Ilișoi VG. 

Cătălina

limba si literatura 

engleza - limba si 

literatura romana 

[studii 

universitare de 

licenta / conversie 

dupa ciclul I]

30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

9.12 9.13 Definitivat 8.73 Nu

Angajat pe 

perioada de 

viabiltate a 

postului/cate

drei

limba si literatura engleza - SV

Școala Gimnazială 

"I.G.Sbiera" Horodnic de 

Jos; Colegiul Național 

"Eudoxiu Hurmuzachi" 

Rădăuți

limba engleza

1742
Ionesi N. 

Liliana

pedagogia 

invatamantului 

primar si 

prescolar [studii 

universitare de 

licenta / conversie 

dupa ciclul I]

30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

comunicare 

didactica 

[studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.12 8.71 Definitivat 8.7 Nu

Angajat pe 

perioada de 

viabiltate a 

postului/cate

drei

limba si literatura romana, 

pedagogia prescolara si 

metodica desfasurarii 

activitaților instructiv-educative 

in gradinița de copii

- SV

Școala Gimnazială 

"Gheorghe Popadiuc" 

Rădăuți

educatoare/institutor 

pentru invatamantul 

prescolar/profesor 

pentru invatamantul 

prescolar (in limba 

romana)

1931
Irimia V. Oana-

Vasilica

ingineria 

produselor 

alimentare 

[superioare-lunga 

durata / 

postuniversitar]

Pregatire 

psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

managementul 

securitatii 

mediului si 

siguranta 

alimentara 

[studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.25 8.62 Definitivat 9.55 Nu

Angajat pe 

perioada de 

viabiltate a 

postului/cate

drei

alimentatie publica - SV
Colegiul Tehnic "Petru 

Mușat" Suceava

alimentatie publica si 

turism / alimentatie 

publica

1587
Mandiuc D. 

Veronica

limba si literatura 

romana - limba si 

literatura engleza 

[studii 

universitare de 

licenta / conversie 

dupa ciclul I]

30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

lingvistica 

generala si 

romaneasca 

[studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.33 9.16 Definitivat 9.05 Nu

Angajat pe 

perioada de 

viabiltate a 

postului/cate

drei

limba si literatura romana - SV

Școala Gimnazială 

"Mihai Eminescu" 

Rădăuți; Colegiul 

"Andronic Motrescu" 

Rădăuți

limba si literatura 

romana; limba 

engleza
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dobândite 

[Niveluri de 
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Disciplina postului 

titular/angajat 

viabilitatea postului

1787
Melniciuc I. 

Emilia-Ioana

invatator - 

educatoare 

[medii]

Pregatire 

psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.6 8.22 Definitivat 8.95 Nu

Angajat pe 

perioada de 

viabiltate a 

postului/cate

drei

limba si literatura romana si 

matematica, elemente de 

pedagogie scolara, metodica 

predarii limbii si literaturii 

romane / comunicarii in limba 

romana si metodica predarii 

matematicii / matematicii si 

explorarii mediului in 

invațamantul primar (invațamant 

primar in limba romana) 

- SV
Școala Gimnazială "Luca 

Arbure" Arbore

invatator/institutor 

pentru invatamantul 

primar/profesor 

pentru invatamantul 

primar (in limba 

romana)

1785
Nedelcu V. 

Olivia

limba si literatura 

romana - limba si 

literatura 

franceza; 

pedagogia 

invatamantului 

primar si 

prescolar [studii 

universitare de 

licenta / conversie 

dupa ciclul I; 

studii universitare 

de licenta / 

conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica; 30 

de credite transferabile 

din programul de 

pregatire 

psihopedagogica

Gradul II 8.94 Da Titular

limba si literatura romana, 

pedagogia prescolara si 

metodica desfasurarii 

activitaților instructiv-educative 

in gradinița de copii

- SV

Școala Gimnazială 

Gulia; Școala 

Gimnazială "Artur 

Gorovei" Bunești; Școala 

Gimnazială ”Maria 

Cantacuzino” 

Horodniceni

limba franceza

2268
Pața N. Anca 

Maria

pedagogia 

invatamantului 

primar si 

prescolar [studii 

universitare de 

licenta / conversie 

dupa ciclul I]

30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

10 9.94 Definitivat 9.51 Nu

Angajat pe 

perioada de 

viabiltate a 

postului/cate

drei

limba si literatura romana si 

matematica, elemente de 

pedagogie scolara, metodica 

predarii limbii si literaturii 

romane / comunicarii in limba 

romana si metodica predarii 

matematicii / matematicii si 

explorarii mediului in 

invațamantul primar (invațamant 

primar in limba romana) 

- SV
Școala Gimnazială 

Neagra Șarului

educatoare/institutor 

pentru invatamantul 

prescolar/profesor 

pentru invatamantul 

prescolar (in limba 

romana)

2097
Pavăl G. Elena 

Denisa

invatator - 

educatoare 

[medii]

Pregatire 

psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.5 8.75 Definitivat 8.04 Nu

Angajat pe 

perioada de 

viabiltate a 

postului/cate

drei

limba si literatura romana si 

matematica, elemente de 

pedagogie scolara, metodica 

predarii limbii si literaturii 

romane / comunicarii in limba 

romana si metodica predarii 

matematicii / matematicii si 

explorarii mediului in 

invațamantul primar (invațamant 

primar in limba romana) 

- SV

Școala Gimnazială 

"Simion Florea Marian" 

Ilișești

invatator/institutor 

pentru invatamantul 

primar/profesor 

pentru invatamantul 

primar (in limba 

romana)

2241
Sacu V. Alina-

Ramona

limba si literatura 

romana - limba si 

literatura 

franceza; 

invatator - 

educatoare [studii 

universitare de 

licenta / conversie 

dupa ciclul I; 

medii]

30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica; 

Pregatire 

psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

limba si 

comunicare 

[studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.7 8.74 Definitivat 8.74 Nu

Angajat pe 

perioada de 

viabiltate a 

postului/cate

drei

limba si literatura romana si 

matematica, elemente de 

pedagogie scolara, metodica 

predarii limbii si literaturii 

romane / comunicarii in limba 

romana si metodica predarii 

matematicii / matematicii si 

explorarii mediului in 

invațamantul primar (invațamant 

primar in limba romana) 

- SV

Școala Gimnazială 

"Dimitrie Păcurariu" 

Șcheia

invatator/institutor 

pentru invatamantul 

primar/profesor 

pentru invatamantul 

primar (in limba 

romana)
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învățământ  

titular/angaj viab. 

Postului

Disciplina postului 

titular/angajat 

viabilitatea postului

2151
Șandru C. 

Ștefan-Georgel

educatie fizica si 

sportiva [studii 

universitare de 

licenta / conversie 

dupa ciclul I]

30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

9.75 9.56 Definitivat 8.21 Nu

Angajat pe 

perioada de 

viabiltate a 

postului/cate

drei

educatie fizica si sport - SV

Școala Gimnazială 

"Bogdan Vodă" 

Câmpulung 

Moldovenesc

educatie fizica si 

sport

1930
Tapalagă G. 

Mihaela

ingineria 

produselor 

alimentare [studii 

universitare de 

licenta / conversie 

dupa ciclul I]

30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

managementul 

calitatii 

produselor 

alimentare si a 

mediului 

[studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.93 Definitivat 9.68 Nu

Angajat pe 

perioada de 

viabiltate a 

postului/cate

drei

Nu posedă alimentatie publica - SV
Colegiul Tehnic "Petru 

Mușat" Suceava

alimentatie publica si 

turism / alimentatie 

publica; pregatire - 

instruire practica 

(alimentatie publica 

si turism / alimentatie 

publica)
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