


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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1584 Adam V. Alina

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.83 9.34 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1928
Adomnicăi M. 

Cristian

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.5 9.26 Fara grad Nu

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

1686 Agapi I. Anișoara

geografia mediului; 

contabilitate si informatica 

de gestiune [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

9 7.97 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
economic, administrativ, 

posta
-

1693

Agapie C. 

Loredana-

Ștefania

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1826
Aileni A. Alina-

Maria

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.19 8.14 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

Pagina 2 din 188



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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1794 Aioanei G. Daria

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă istorie -

1639

Aioanei V. 

Magdalena-

Vasilica

chimie - fizica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.24 7.74
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă chimie -

2523
Airinei C. 

Cosmina-Miruna

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă matematica -

2318
Albu A. Mariana-

Nicoleta

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.93 8.8 Definitivat 6.37 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2458 Albu D. Viorel

electronica si 

telecomunicatii [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9 8.8 Definitivat 9.75 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
electronica, automatizari, 

telecomunicatii
-

2231
Albu N. Eugenia-

Andreea

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.71 7.03 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

2011

Aluncărițe O. 

Marius-

Alexandru

interpretare muzicala - 

instrumente [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.62 9.34 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
educatie muzicala 

specializata
-

2104
Amaicei G. 

Bianca

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

limba si comunicare 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.6 8.145 Definitivat 8.4 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2538
Andreica M.D. 

Ioana

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

literatura romana in 

context european 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

1 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
limba si literatura romana -

2301
Andriesei D. 

Sabina-Mihaela

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.16 9.25 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2506

Andrioaia I.C. 

Marcela-

Loredana

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.29 6.32 Definitivat 8.58 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

1651
Androinic A. 

Doina
invatator [medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

6.5 6.88 Gradul II 8 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1709
Andronic A. 

Sebastian

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 7.99 Definitivat 8.21 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1837
Andronic C.M. 

Delia-Raluca

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

2178
Andronic L. Iosif-

Mircea

teologie ortodoxa pastorala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.18 7.88 Definitivat 9.65 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz de cult: 

ORTODOX
religie ortodoxa -

1868
Andronic ND. 

Iulia

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

2306
Andronic V. 

Raluca-Georgiana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1632
Anechitei I. 

Anamaria

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.87 9.308 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

2367
Aniculăesei C.. 

Mihaela

agromontanologie 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

6.26 6.9 Definitivat 7.41 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă agricultura - horticultura -

2079
Anistoroaie GHE. 

Ioana-Narcisa

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

2117
Antohi V. 

Corneliu

utilaj tehnologic [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8 7.85 Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă mecanica -

2566
Anton C. Simina-

Ioana

limba si literatura engleza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă limba si literatura engleza -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2148
Anton C.. 

Andreea

finante si banci [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

audit si guvernanta 

corporativa [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.6 9.55 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
economic, administrativ, 

posta
-

2030 Anton I. Veronica

teologie ortodoxa didactica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teologie sistematica 

in context 

contemporan [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.55 9.25
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz de cult: 

ORTODOX
religie ortodoxa -

1855
Antonesei S. Ana-

Maria

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

traducerii (in limba 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 10 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă
limba si literatura 

franceza
Botoșani

2529
Antonesi N. 

Claudia

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.12 7.84 Definitivat 8.05 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

2576
Apalaghie D. 

Geta-Veronica

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.5 8.59
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1881
Apărece C. Olivia-

Elena

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

7.75 7.9 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -

2527
Apăvălloaie A.G. 

Bianca-Marina

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

2233
Apăvăloaie M. 

Bianca-Ștefania

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.12 9.26 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana Botoșani

2173
Apetroaei D.. 

Vasilica-Ionela

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

1620
Apostol D. 

Dumitrela Cecilia

biologie - stiinte agricole 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8 7.6 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă biologie -

2235
Ardeleanu I. 

Georgiana

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

6.25 7.01 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă limba si literatura engleza -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2284
Ariciuc I.. 

Mihaela

tehnologia constructiilor de 

masini [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.33 7.33 Definitivat 9.45 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă mecanica -

1734
Arseniuc A. 

Alexandru

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.5 7.16 Definitivat 9.58 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
istorie -

1746
Artenie M. Maria-

Vasilica

ingineria produselor 

alimentare; 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

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1814
Asoltanei C. 

Iuliana-Elena

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

cultura si civilizatie 

britanica in contextul 

globalizarii [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1667
Atitienei G. 

Raluca-Georgiana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

Cluj

2340
Atudorei L.M. 

Denisa

educator - invatator; 

ingineria produselor 

alimentare [medii; 

superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; Fara 

pregatire psihopedagogica

9.43 9.59 Definitivat 9.37 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

2547
Atudorei L.M. 

Olivia

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.5 9.64 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1952
Avasiloaie D. 

Costel

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.5 8.2 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1548
Avrămiuc I. 

Camelia-Zaraza

chimie - fizica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.33 7.01
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă chimie -

2167
Babalean V. 

Valentin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
7.87 7.56 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă educatie fizica si sport -

2099
Babiaș A. 

Bronislaw-Anton

interpretare muzicala 

(canto) [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.4 9.49 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

educatie muzicala 

specializata
-

2243
Baboi I. Simona-

Rodica

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna; profesor 

documentarist [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; Fara 

pregatire psihopedagogica

8.51 9.7 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

1968
Baciuc V. Maria 

Elisabeta

inginerie economica in 

domeniul mecanic 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.85 9.49 Gradul II 10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă mecanica -

1526
Bădeliță I. Florin-

Gheorghe

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.66 7.78 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

Pagina 11 din 188



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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1520
Bădeliță I. 

Gheorghiță

controlul si expertiza 

produselor alimentare 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

managementul 

igienei, controlul 

calitatii produselor 

alimentare si 

asigurarea sanatatii 

populatiei [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.77 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

alimentatie publica si 

turism / alimentatie 

publica

alimentatie publica 

(maistri instructori)
-

1573

Bădeliță V. 

Domnica 

Andreea

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana; 

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

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2089
Bădrăhan C.I. 

Adina-Cerasela

arte plastice (pictura) 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

arte plastice (pictura) 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.37 8.92 Fara grad Nu

Fara statut 

anterior
Nu posedă

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-

1621 Băeș I. Maria

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.79 6.545 Definitivat 8.04 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

1744
Bahnean T. 

Carmen-Mariana

tehnologia celulozei, hartiei 

si fibrelor artificiale 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7 7.2 Definitivat 8.05 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă chimie -

1857
Baimacean P. 

Maria-Magdalena

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

9.5 8.41 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1786 Băișanu I. Nina

relatii internationale si 

studii europene; 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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2047

Băițan G. 

Valentina-

Georgeta

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2304
Balabașciuc D. 

Dumitrela-Elena

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

gis si planificare 

teritoriala [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.58 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă geografie -

2408
Balan A.M. 

Constantin

energetica industriala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

sisteme moderne 

pentru conducerea 

proceselor energetice 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 8.44 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

electrotehnica, 

electromecanica
-

2518
Balan G. Felix-

Dumitru

limbi moderne aplicate 

(engleza) [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

cultura si civilizatie 

britanica in contextul 

globalizarii [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
6.87 6.88 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă limba si literatura engleza -

2412
Balan G.. 

Gabriela

psihopedagogie speciala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.7 6.98 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă psihopedagogie speciala -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1638 Balan I. Elena

geografie - limba si 

literatura franceza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.83 7.93 Definitivat 7.75 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă geografie -

2253
Balan M. Andreia-

Maria

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.05 8.71 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2179
Balan T.. Alina-

Irina

contabilitate si informatica 

de gestiune [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

contabilitate si audit 

financiar in firmele 

de comert, turism si 

servicii [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.8 9.78 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
economic, administrativ, 

posta
-

1733

Balint O.V. 

Alexandra-

Cătălina

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna; 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

8.37 8.92 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1737
Baltag N. Tamara 

Elena

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1563
Bărboi I. Voichița-

Andreea

geografia turismului; 

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2481
Barbu M V. 

Camelia

inginerie chimica 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.62 9.3 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă chimie -

2085

Bărbuță C. 

Aurelia-

Georgiana

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

matematica didactica 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.21 Definitivat 8.21 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

1875
Barna N. 

Cipriana

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

studii americane 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 10 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza Iași

1650
Barnea G. 

Lăcrămioara

educator - invatator; 

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [medii; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

9.39 9.35 Definitivat 9.86 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1912
Baș V.. Alin-

Ciprian

biofizica [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.7 7.49 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă fizica -

2514
Bejenar A. 

Iuliana Aura

matematica - informatica 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.1 8.4 Definitivat 7.8 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1873 Bejenaru I. Anca

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar; limba si 

literatura romana - limba si 

literatura franceza [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

9.23 9.17 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2080
Belibou I.D. 

Ionela-Alina

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.37 7.85 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1766 Belibou P. Elena

fizica medicala [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.25 8.38 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă fizica -

2448
Belibou-Cotos Ș. 

Andrei

teologie ortodoxa pastorala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8 7.7 Definitivat 8.35 Nu
Fara statut 

anterior

Aviz de cult: 

ORTODOX
religie ortodoxa -

2300

Belmega N. 

Daniela- 

Florentina

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.83 9.9 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2116
Benea R. Lucian- 

Costel

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1524
Berlinschi G. 

Maria

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2165
Bezușcu V.. Alin-

Eugen

calculatoare [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.5 8.12 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
informatica si tehnologia 

informatiei
-

1903
Bidalac A. 

Narcisa

geografia turismului 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.5 7.13 Gradul II 8.92 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
alimentatie publica si 

turism / turism

turism (maistri 

instructori)
-

1976
Big N. Maria 

Nicoleta

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

8 8.17 Definitivat 7 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2156
Bilibou V.. 

Andreea

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8,53 8,87 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1659
Biliuță L. Anca-

Simona

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

10 8.88
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2278
Bîrsan I. Elena-

Emanuela

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana 

[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

10 9.61 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana Iași

1705
Bîrsanu V. Ana-

Maria

limba si literatura engleza - 

limba si literatura romana; 

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

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1729
Bivol G. 

Giorgiana

dirijat [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8 9.3025 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie muzicala -

2215
Bîzgan D. 

Simona Valentina

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -

2498
Blană GH. Iustina-

Georgiana

limba si literatura engleza - 

limba si literatura romana; 

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

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2189
Blasciuc A. 

Gaftona

teologie ortodoxa pastorala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

doctrina sociala si 

ecumenica a bisericii 

in contemporaneitate 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 8.66 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz de cult: 

ORTODOX
religie ortodoxa -

1913
Blidariu D. Alina-

Simona

istorie - geografie 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.16 8.11 Definitivat 8.18 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz înv. 

particular: 

LICEUL 

TEORETIC 

"FILADELFIA" 

SUCEAVA

geografie -

1753

Blîndu C. 

Georgiana-

Cristina

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

1802
Blîndu V. Ovidiu-

Constantin

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.75 7.36 Definitivat 6.87 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2263 Boca C. Maria

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă biologie Iași

1869 Boca G. Floarea

limba si literatura franceza - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.87 9.62 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
limba si literatura 

franceza
-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2561 Boca V. Vasile

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.25 6.22 Definitivat 8.6 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza Iași

1950
Bodîrlău G. 

Elena-Alina

kinetoterapie [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.92 8.8 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă kinetoterapie -

2422
Bodnar S.V. 

Adriana-Elena
educator - invatator [medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

7.15 7.65 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1911
Bodnarescu C.. 

Adrian

fizica [studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

fizica aplicata [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 10 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz înv. 

particular: 

LICEUL 

TEORETIC 

"FILADELFIA" 

SUCEAVA

fizica -

1674
Bodnarescu G.I. 

Elena

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.66 9.29 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1825
Bodnarescu T. 

Maria

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.61 7.58 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2466
Bogdan N.. 

Gabriela-Bianca

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

2145
Boiciuc D. 

Claudia-Ioana

filosofie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 9.27 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

educatie sociala (gandire 

critica si drepturile 

copilului, educatie 

interculturala, educatie 

pentru cetatenie 

democratica

-

2563 Boiciuc I. Lenuța
invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.15 7.92 Definitivat 7.15 Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

2522 Boiciuc L. Jenica

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

literatura romana in 

context european 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

7.33 7.43 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

2460

Boicu V. 

Paraschiva-

Mirela

silvicultura [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

ingineria si 

managementul 

calitatii, sanatatii si 

securitatii in munca 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

7.91 7.87 Definitivat 9.44 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă silvicultura -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1588 Bolat C. Cezara

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

literatura romana si 

hermeneutica literara 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.67 9.38 Definitivat 8.35 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

1557
Borza V. 

Tudorița

geografie; 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

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

Iași

1898
Bosancu I.T. Paul 

Petrică

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă educatie fizica si sport -

1533
Bostan D. Daniel-

Ionuț

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

2440 Boștiog A. Florin

teologie penticostala 

pastorala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9 8.87 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz de cult: 

PENTICOSTAL
religie penticostala -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1699
Boșutar E. 

Elisabeta

relatii internationale si 

studii europene; pedagogia 

invatamantului primar si 

prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1937 Botea F. Viorel

maistru constructii civile, 

industriale si agricole; 

psihologie [post liceal; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

8.5 8.41 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială

constructii si lucrari 

publice / constructii

constructii (maistri 

instructori)
-

1987
Botezat G. 

Ramona-Nuța

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.65 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă limba si literatura romana -

1811 Botîrcă N. Oana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.37 8.78 Definitivat 8.73 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1934 Boțoc N. Ancuța

asistenta sociala; coafor-

stilist [studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I; post liceal]

Fara pregatire 

psihopedagogica; Fara 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

estetica si ingrijirea 

corpului omenesc

estetica si ingrijirea 

corpului omenesc 

(maistri instructori)

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1578
Brădățanu V. 

Livia Elena

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

2540
Brăneanu V. 

Maria-Magdalena

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.75 9.09 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

1954
Brăteanu B. 

Răzvan-Bogdan

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica

activitate motrica 

curriculara si 

extracurriculara 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8 7.62 Fara grad Nu

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

2281
Brînzei D. Daniel-

Eduard

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.25 8.19 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2111
Bruja-Șorodoc C. 

Gabriela

chimie medicala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.62 9.625 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă chimie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2140
Bucălie L. 

Eduard

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

antrenament si 

performanta sportiva 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.37 7.89 Definitivat 8.74 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2287
Buceac V. 

Teodora

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2023
Bucșa G. 

Sofronia

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.31 7.63 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

2229

Buculei G. 

Mihaela-

Valentina

tehnologia chimica a 

produselor textile, pielii si 

inlocuitorilor [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8 7.76 Gradul II 10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
confectii textile - tricotaje 

- finisaj textil
-

2142
Budeanu C.. 

Emanuel-Nicolae

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

1846
Bugariu L. 

Stelian

geografia turismului 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

6 6.08 Gradul II 8 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
alimentatie publica si 

turism / turism

turism (maistri 

instructori)
-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1669
Buiciuc V. 

Genoveva

institutori - educatie fizica 

[superioare-scurta durata]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.16 7.76 Gradul II 6.95 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1782
Bujdei I. Alina-

Ionela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

1792
Bujoreanu N. 

Mariana

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

2575

Bulaicon N. 

Loredana-

Vasilica

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.45 8.61 Definitivat 8.21 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2293
Bulgariu G. 

Gabriela

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2320
Buliga G. 

Nicoleta Andreea

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.75 9.27 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă geografie -

2225
Bultoc-Moroșan 

G. Ana-Maria

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6 6.01 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă matematica -

2502
Burcut A. Oana - 

Cristina

biochimie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

genetica moleculara 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.75 5.98 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă biologie -

1613 Burla N. Ana

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.25 6.31 Definitivat 8 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

2591
Burlacu I. Ioana-

Roxana

asistenta sociala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.24 8.84 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

1860
Buțerchi G. Ana -

Maria

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.95 8.7 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2139
Buțincu T. 

Cristina-Gabriela

invatator-educator pentru 

invatamant special; 

psihologie [post liceal; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; 30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

6.85 9.14
Gradul I (sau 

doctorat)
9.25 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

2175
Butnariu N.. 

Nicolae

filosofie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

filosofie aplicata si 

management cultural 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

filosofie si logica, 

argumentare si 

comunicare

-

1678

Butnaru C. 

Cătălina-Monica-

Maria

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

1900 Buzduga I. Doina

balneo fiziokinetoterapie si 

recuperare [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.933 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

estetica si ingrijirea 

corpului omenesc / 

asistenta medicala 

generala

asistenta medicala 

generala (maistri 

instructori)

-

1521
Buzic I. Marius-

Stelian

tehnologia constructiilor de 

masini [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.54 8.23 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

mecanica / mecanica - 

mecanica agricola - 

mecanica in constructii - 

mecanica nave - 

metalurgie - petrol si 

gaze

mecanica (maistri 

instructori)
-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1609 Buzilă V. Bianca

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.68 6.73 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

2002
Buzilă V. 

Nicoleta-Gabriela

invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.33 9.4 Gradul II 7.73 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

2084 Cajvan C. Ana

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.5 8.18 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

1630
Calancea V. 

Alina Lenuţa

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]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.05 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

2106
Calancea V. 

Andreea

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.13 9.09 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1992
Candrea D. Nadia-

Alina

biochimie [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

biotehnologii 

microbiene si 

celulare [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.86 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă biologie -

1951
Candrea E.. 

Alexandra

limbi moderne aplicate 

(engleza - franceza) [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.76 6.88 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -

1569 Candrea I. Lenuţa

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

traducerii (in limba 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

7.19 7.33 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

2112
Căpiță V. Elena-

Monica

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.16 8.59 Definitivat 8.32 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă istorie -

2292
Căpitan C.V. 

Maria

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.41 8.83 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2212
Capră G. Simona-

Emilia

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.35 8.75 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2577
Cărăușu I. Sabina-

Diana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.41 9.34 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1691
Cârdei A. Raluca-

Estera

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.25 9.34 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă istorie -

1933
Cărnăreasa C. 

Ionela-Luminița

economia comertului, 

turismului si serviciilor; 

tehnologie si control in 

alimentatie publica si 

turism [superioare-lunga 

durata / postuniversitar; 

superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

60 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire 

psihopedagogica; 60 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

10 9.8 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă turism si servicii -

1910
Casandra GHE. 

Silviu

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.93 7.74 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă atletism educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1874
Cătălinoiu P.V. 

Corina-Floriana

ziaristica; pedagogia 

invatamantului primar si 

prescolar [superioare-lunga 

durata / postuniversitar; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

1608
Catargiu D. 

Gabriela Simona

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 8.3 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

2555
Catargiu P. 

Alexandra-Elena

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.25 6.95 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -

1720
Cernoschi-Rusu 

C. Carmen

invatator - educatoare; 

geografia mediului [medii; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

mediul actual si 

dezvoltare durabila 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.06 9.39 Gradul II 8.62 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1927
Cernovschi G. 

Andrei-Marius

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.5 7.23 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2376 Chibici M. Ana

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

teoria si practica 

traducerii (in limba 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.66 9.43 Gradul II 9.64 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
limba si literatura 

franceza
-

2130
Chideuciuc R.. 

Maria-Isabela

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

literatura romana in 

context european 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8 8.88 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -

2024
Chidoveț M. 

Sabina Andreea

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

literatura romana in 

context european 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

7.33 7.68 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

2258
Chifan C.G. 

Iuliana

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

1716
Chifan M. Nelly 

Micșunica

geografie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă geografie -

2051
Chifan V.S. 

Denisa-Alexandra

administrarea afacerilor 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.92 Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

economie, educatie 

antreprenoriala, 

economie aplicata si 

educatie sociala - 

educatie economico - 

financiara

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2259
Chilimon G. 

Georgeta

limba engleza - limba 

romana [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8 8.14 Gradul II 8.83 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza -

1599 Chindriş G. Irina

educator - invatator; limba 

si literatura romana - limba 

si literatura franceza 

[medii; studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

8.48 8.42 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1574
Chindriș ȘT. 

Sofronia

educator - invatator; 

management [medii; studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; Fara 

pregatire psihopedagogica

8.64 8.74 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1776
Chindriș V. 

Trandafira

invatator - educatoare; 

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [medii; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

9.73 9.48 Definitivat 9.38 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1800
Chira F.G. Paula 

Sînziana

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

traducerii (in limba 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.06 8.24 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

1858 Chira P. Maria

limba si literatura engleza - 

limba si literatura romana; 

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

limba romana in 

context european 

(spatiu, cultura, 

comunicare) [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.66 9.6 Gradul II 9.87 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2579 Chira V. Marta

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.75 8.72 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă istorie -

1752
Chiriac G. 

Florentina

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.91 8.33 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă matematica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2063
Chiriac V. Paul-

Cristian

inginerie economica in 

domeniul mecanic 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.6 7.13 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Avizul ARR
transporturi / 

transporturi rutiere

transporturi (maistri 

instructori)
-

1772 Chirilă I. Iuliana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1948
Chirilescul I.M. 

Ioana-Gabriela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.65 9.1 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2534

Chistruga G. 

Daniela-

Georgiana

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2299

Chițu M. 

Alexandra 

Andreea

asistenta sociala; 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

Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2100
Cigoli M. 

Augustin

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.5 9.29 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă istorie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2501
Cimpoiași M. 

Raluca-Andreea

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.62 7.91 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

2476
Cimpoieș P. 

Elisabeta-Daniela

agromontanologie 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.38 8.33 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
agricultura, horticultura 

/ agricultura

agricultura, horticultura 

(maistri instructori)
-

2590
Cioban G.. 

Magdalena

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.23 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2108
Cioban M. 

Mihaela Elena

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.25 8.68 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1560 Cioban N. Oana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2562
Ciobanu C. 

Denisa

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.75 7.96 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

2573
Ciobanu F. 

Andreea Denisa

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

7.7 8.36 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

Brașov

1712

Ciobanu I. 

Camelia-

Paraschiva

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.43 8.02 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1708

Ciobanu I. 

Emanuela-

Roxana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.37 8.52 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1581
Ciobanu I. Ionela 

Janina

geografia turismului 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.88 9.62 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă geografie -

2236
Ciobanu I.D. 

Ozana-Ioana

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

literatura romana in 

context european 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

2068
Ciobanu M. 

Mihaela

geografia turismului 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.57 7.57 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă geografie -

2058
Cioltan C. Elena-

Larisa

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă matematica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1817 Ciornei G. Iuliana

institutori - o limba straina; 

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar 

[superioare-scurta durata; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; 30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

7.57 8.19 Definitivat 7.58 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1516
Ciornei I. Radu-

Alexandru

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.41 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

1596
Ciornei MF. 

Larisa-Anca

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.3 7.25 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
limba si literatura 

franceza
-

1556
Ciornei N. 

Andreea-Florina

administratie publica; 

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

2221 Ciornei N. Diana

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă matematica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1906
Ciornei V. 

Gheorghe

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.02 6.79 Definitivat 6.44 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2161 Cîrciu G.. Elena

calculatoare [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.91 8.185 Gradul II 9 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială

informatica si tehnologia 

informatiei
-

1943
Ciripacă V. 

Mihaela
educator - invatator [medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

7.47 8.08 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

2386
Cîrlan V. 

Mihaela

contabilitate si informatica 

de gestiune [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

10 9.7063 Definitivat 9.33 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
economic, administrativ, 

posta
-

1941 Cîrlan Z.. Valeria

matematica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.25 8.55 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă matematica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1658
Cîrloanță M. 

Ioana-Alina

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.7 8.45 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă matematica -

1974

Cîrneală M.R. 

Gheorghe-

Alexandru

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

1706
Ciubotariu I.M. 

Ioana-Teodora

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2110
Ciubotariu M. 

Tania Maria

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -

2159
Ciubotariu S. 

Florin

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.25 8.58 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2223
Ciubotariu T. 

Raluca-Mariana

matematica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.25 7.2 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă matematica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1921
Ciubotaru D. 

Maria

biochimie tehnologica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

chimia produselor 

cosmetice si 

farmaceutice [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.76 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă chimie -

2513
Ciubotaru D. 

Simona

geografia turismului; 

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

7.83 8.33 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2471
Ciuc D.V. 

Monica-Elena

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

8.12 7.79 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

1819
Clem M. Paula-

Alexandra

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.12 7.735 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza -

1655
Clemenciuc ID. 

Lucia Cristina

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2076

Clim E. 

Alexandra-

Brândușa

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.91 8.51 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2192
Clipa A. 

Alexandru

navigatie si transport 

maritim si fluvial; istoria si 

teoria artei [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica; Fara 

pregatire psihopedagogica

8.66 8.71 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-

1838
Clipa D.M. 

Denisa-Lidia

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -

1690 Clonțea I. Aglaia

tehnologie chimica 

organica; psihologie 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar; studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; 30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

8.01 7.84 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

2062
Cnapic M. 

Andreea-Mihaela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1597

Coca D.I. 

Florentina-

Angela

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

istoria comunismului 

in romania [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.75 8.29 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă istorie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2464 Coca I. Ionuț

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.5 7 Definitivat 8.07 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

1949
Coca V. Ana 

Maria

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.66 9.465 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1803 Cocari A. Adrian

kinetoterapie si motricitate 

speciala [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.75 9.14 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă kinetoterapie -

1545

Cocerhan A. 

Angela 

Paraschiva

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.01 7.67 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba germana moderna Cluj

2335
Cociorvan M.C. 

Denisa

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2150
Codreanu M.. 

Alexandra-Ionela

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.76 8.88 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2155
Cojoc D.I. Ionuț-

Alexandru

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

fitness si estetica 

corporala [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.35 9.02 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
natatie (inot, sarituri in 

apa, polo pe apa)
educatie fizica si sport -

2230
Cojocariu I. Ioana-

Maria

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana; 

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

7.53 7.69 Definitivat 9.4 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

Timiș

2174
Cojocariu I. 

Ionela-Ancuța

informatica economica 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.95 9.31 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

informatica si tehnologia 

informatiei
-

2530
Cojocariu M. 

Ioana-Raluca

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna; 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

9.75 9.36 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2516
Cojocariu V.C. 

Raluca-Ștefana

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.75 6.24 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

1862
Colbu I.I. 

Vasilica-Andreea

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

1660
Colțun G. Ionela-

Rosalia

ecologie si protectia 

mediului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.5 8.59 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă biologie -

2053
Condratiuc A.. 

Tatiana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.08 8.66 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2407
Corbu C.. 

Constantin

tehnologia constructiilor de 

masini [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.37 7.35 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

mecanica / mecanica - 

mecanica agricola - 

mecanica in constructii - 

mecanica nave - 

metalurgie - petrol si 

gaze

mecanica (maistri 

instructori)
-

2483 Corjan S. Viorica
canto [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.31 9.34
Gradul I (sau 

doctorat)
9.16 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
educatie muzicala 

specializata
-

2016
Corleciuc I. 

Adriana-Oana

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.1 8.35 Definitivat 8 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

2428
Cornea G. Adrian-

Nicolae

managementul energiei 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
7 6.43 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
electrotehnica, 

electromecanica
-

2551
Cornea G. Sabina 

Mara

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

6.87 7.06 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -

2046
Cornea V. 

Ecaterina

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2510
Corocăescu N. 

Alina

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

literatura romana in 

context european 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.81
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

2453
Cosma I.. Ionuț-

Gheorghe

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

2277
Costea V.. 

Ancuța-Ruxandra

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2061
Costeniuc F. 

Diana-Alexandra

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.75 9.56 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

1965
Coștiug S. 

Gabriela Mihaela

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.91 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

1895 Cotleț V. Alina

stiinte politice [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

politica comparata 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.8 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

educatie sociala (gandire 

critica si drepturile 

copilului, educatie 

interculturala, educatie 

pentru cetatenie 

democratica

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1870
Coțofrea I. 

Mihaela-Emilia

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă geografie -

1619
Cotos C. Elena-

Gina

pedagogie muzicala 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.3 8.72 Definitivat 7.08 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie muzicala -

2199 Cotos G. Florin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

2550
Covaliu P. 

Veronica

istorie - geografie 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

6.66 6.67 Gradul II 8.82 Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă geografie -

2271
Covașă A-A. 

Bianca-Adriana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.16 9.16 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2031
Cozaciuc D. Ana-

Maria

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2462
Cozianu M. 

Claudiu

istorie - relatii 

internationale si studii 

europene [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.5 7.96 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă istorie Bistrița-Năsăud

2091 Cozma C. Ionuț

interpretare muzicala (un 

instrument) [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.5 8.67 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie muzicala -

1747
Cozma V. 

Anișoara-Simira

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

7.5 8.04 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

2492
Cozmei V. 

Iuliana

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.37 8.07 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă biologie -

1991
Crăciun F. Ionela-

Florentina

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.25 7.17 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1661
Crăciun PI. 

Anamaria

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

2290 Crecea G. Maria

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.95 8.01 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă geografie -

2333
Crețu C. Pansela-

Roxana

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

6.6 8.37 Definitivat 9.16 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz înv. 

particular: 

LICEUL 

TEORETIC 

"FILADELFIA" 

SUCEAVA

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1993
Crețu I. Paula-

Adina

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

1771 Crețu M. Roxana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2018
Crețu V. 

Lăcrămioara

interpretare muzicala - 

instrumente; muzica 

instrumentala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I; 

superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire 

psihopedagogica; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

interpretare muzicala 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.04 9.33 Definitivat 9.1 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
educatie muzicala 

specializata
-

1836 Crihan I. Ionela
invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.15 9.32 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

2014
Croitor A. 

Daniela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2425

Croitoru M.D. 

Alexandru-

Ovidiu

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

management si 

administratie 

europeana [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

7.87 7.69 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

1523
Crudu D. 

Loredana

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

limba si literatura 

germana [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.17 Definitivat 10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz înv. 

particular: 

LICEUL 

TEORETIC 

"FILADELFIA" 

SUCEAVA

limba germana moderna -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2141
Cservid G. 

Ancuța-Medina

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

activitati sportive de 

timp liber si sporturi 

extreme [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.37 7.39 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă educatie fizica si sport -

1824
Cuciurean N. 

Nicoleta

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.14 7.48 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2469
Cucoșel G. 

Andreea-Florina

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.5 9.41 Definitivat 8.77 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2000 Cucu V. Liliana

geografia turismului; 

psihologie [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

8.65 8.34 Definitivat 6.02 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

2272

Cucuruz V.. 

Ștefania-

Alexandra

farmacie [studii universitare 

integrate licenta si master]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.45 8.46 Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă farmacie -

1641
Cupcinschi B. 

Monica

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1730
Curelariu G. 

Viorica

biologie [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.43 8.44 Definitivat 9 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă biologie -

2132
Custrin I. Andrei-

Constantin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.5 8.05 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă educatie fizica si sport -

1643
Cuza O. 

Alexandra-Elena

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.7 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

1879
Dabîca C. Maria-

Cristina

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă geografie -

2398
Dabîca G.R. 

Ionuț

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

patrimoniu si turism 

cultural [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă istorie -

2114
Damaschin P. 

Roxana Petronela

biochimie tehnologica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

chimia produselor 

cosmetice si 

farmaceutice [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.5 8.445 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă chimie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1830
Damian G. 

Mariana

psihologie [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.66 8.36
Gradul I (sau 

doctorat)
9.5 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

1555
Damian I. 

Ștefania

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.75 9.48 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2009
Dănilă G. 

Nicoleta-Oana

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.56 8.41 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

2455 Dănilă I. Ramona

limba franceza - limba 

romana [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

comunicare si relatii 

publice [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

7.37 8.07 Definitivat 7.57 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
limba si literatura 

franceza
-

1531
Dănilă V. 

Alexandru

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă educatie fizica si sport -

2183 Danileț V. Oltea

inginerie geologica si 

geofizica [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9 8.58 Definitivat 7.5 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1657
Dascălu I. 

Nicoleta

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

studii europene 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.5 9.46

Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă istorie -

2102
Despa Ș. 

Georgeta

biochimie tehnologica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

abordarea integrata a 

stiintelor naturii 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.12 8.35 Definitivat 7.93 Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă chimie -

1975
Diacon I. 

Georgiana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2129
Diacon Ș. 

Gabriela

psihopedagogie speciala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

diagnoza si 

interventie la 

persoanele cu cerinte 

speciale [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 8.46 Definitivat 8.73 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

1718
Diaconescu S. 

Lăcrimioara

institutori [superioare-

scurta durata]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.37 6.43 Gradul II 8.2 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2542

Diaconu C.D. 

Anastasia-

Victoria

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2280
Dimitriu C.C. 

Maria-Magdalena

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

2584 Dîrjoancă Ș. Ioan

ingineria mediului 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.36 8.99 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă protectia mediului -

2096 Doboș C. Bianca

muzica [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.9 8.13 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie muzicala -

1537
Doboș N. Claudia-

Roberta

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1606
Dobrea I. Larisa-

Ionela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1958
Dobrincu V.. 

Florin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.41 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2022 Dochița P. Iulian

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.18 8.25 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2474
Dochița P. 

Marius-Ovidiu

pedagogie muzicala 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.25 7.283 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie muzicala -

2095
Dolhascanu V. 

Maria-Luciana

teologie ortodoxa didactica; 

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

teoria si practica 

formarii religioase 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

Definitivat 8.32 Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1611
Domnar C. 

Floarea

invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.9 8.51 Definitivat 7.4 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1517
Domnu C. Isabela-

Cornelia

management; 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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

2019
Dorneanu D.G. 

Iuliana-Georgiana

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

Iași

2077
Doroftei V. 

Andreia

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

gis si planificare 

teritoriala [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.16 8.81 Definitivat 9.51 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
alimentatie publica si 

turism / turism

turism (maistri 

instructori)
-

1757
Doroftiese A. 

Angela-Eleonora

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

comunicare si relatii 

publice [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 8.54 Gradul II 9.1 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

1605
Drăgean I.C. 

Iuliana

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.5 8 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1616
Drăgoi G. Ancuța-

Monica

arte plastice (pictura) 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.16 8.84 Definitivat 6.62 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-

2136

Dragomir G. 

Alexandru-

Cosmin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.66 8.11 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

1624
Dranca M. 

Mihaela

geografie - limba si 

literatura engleza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.25 8.52
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza -

1547
Dranca OM. 

Georgiana

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

8.88 8.72 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza -

1676

Dranca S. 

Antonia-

Alexandra

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1845
Drancă G. Silviu-

Marian

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

cultura si civilizatie 

britanica in contextul 

globalizarii [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.5 7.75 Definitivat 8.98 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza -

1901
Dranga D. Laura-

Daniela

tehnologia constructiilor de 

masini [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.12 8.711 Definitivat 8.11 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă mecanica -

2574 Drob D. Camelia

limba si literatura engleza - 

limba si literatura romana; 

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

7.38 8.01 Definitivat 8.59 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2585 Drob T.D. Iuliana

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

2467
Drumuș V. 

Gabriela

educatie tehnologica 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.55 9.52 Gradul II 9 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
educatie tehnologica si 

aplicatii practice
-

1798 Druțu I. Ionela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.6 Gradul II 8.85 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1790
Duduman M. 

Anamaria

institutori - educatie fizica 

[superioare-scurta durata]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.33 7.51 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

2531
Dumbravă C. 

Cornelia-Corina

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.5 8.14 Definitivat 8.25 Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1896
Dumbravă C. 

Maria-Claudia

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8 8.49 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

1591

Dumitriu A. 

Alexandra 

Lavinia

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

7 6.93 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza -

1842
Dumitriu C.G. 

Alexandra-Ioana

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1997
Dumitriu N. 

Niculina

psihologie; 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

8.95 9.05
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2210 Dumitriu R. Delia

invatator - educatoare; 

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [medii; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

8.65 9.14 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2026
Dumitru M. 

Mihaela-Daniela

matematica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7 7.67 Definitivat 8.37 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

1970

Dziurcovschi T. 

Corina-

Lăcrămioara

administratie publica 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.52 7.29 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

economie, educatie 

antreprenoriala, 

economie aplicata si 

educatie sociala - 

educatie economico - 

financiara

-

1810
El-Ghoul A. 

Sondos

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -

2503 Enea I. Elena

biochimie tehnologica 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.1 7.235 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă biologie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2171
Erhan F.. 

Luminiţa

limba si literatura franceza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

traducerii (in limba 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.5 9.305 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
limba si literatura 

franceza
-

1580
Făgădău SP. 

Loredana

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.81 9.08 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1853
Faliboga I. Diana-

Georgiana

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

7.38 8.35 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1715
Făluță P.M. 

Patricia Lorena

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2248
Feghiu G. Stela-

Irina

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.43 7.69
Gradul I (sau 

doctorat)
9.5 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2286
Fercal A. Bianca 

Maria

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1834
Fercal G. 

Andreea-Ancuța

geografie; 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

6.83 7.38 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2149 Filip D. Florența

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.68 7.28 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă istorie -

2436
Flaiș D. 

Dumitrița

protectia consumatorului si 

a mediului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

managementul 

calitatii produselor 

alimentare [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
industrie alimentara / 

industria alimentara

industrie alimentara 

(maistri instructori)
-

1815 Flocea G. Petruța
invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.13 9.425 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1986
Flocea P. Mirela-

Paraschiva

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

1961
Flocea T. 

Mihaela-Andreea

compozitie muzicala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.66 7.15 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie muzicala -

1918 Florea I. Anișoara
invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.25 8.15 Definitivat 9.16 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1633 Flutur S. Mariana

chimie - fizica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.53 8.22
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă fizica -

1893 Fodor D. Ionela

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.97 7.04 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

2017
Fodor D. 

Luiziana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2486 Franciuc C. Anca

pedagogie muzicala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

pedagogie muzicala 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.833 Definitivat 8.18 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie muzicala -

2125
Frîncu D.. 

Mihaela

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.75 7.11 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

2256
Frunză G. 

Paraschiva

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

7.16 8.05 Definitivat 8.07 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1801
Furtună I. 

Maricica

filosofie; 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

consiliere si 

administrare in 

resurse umane [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

6.38 7.26 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2583 Gafița M. Andrei

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă atletism educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1719
Gafița M. 

Gabriela

geografie [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.37 7.39 Definitivat 7.12 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă geografie -

2586
Gagiu G. 

Gheorghe

inginerie economica in 

domeniul mecanic 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

ingineria relatiilor de 

munca, sanatate si 

securitate in munca 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.96 8.38 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

mecanica / mecanica - 

mecanica agricola - 

mecanica in constructii - 

mecanica nave - 

metalurgie - petrol si 

gaze

mecanica (maistri 

instructori)
-

1917
Gagniuc L.. 

Elena-Gabriela

psihologie [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.62 8.03
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
consiliere 

psihopedagogica
-

1558

Găină A.N. 

Alexandra-

Petronela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1897

Găină P. 

Petronela-

Mihaela

mecanica fina [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.49 7.2 Gradul II 9.5 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă mecanica -

1668 Galan I. Raluca

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

9.46 9.55 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1543
Galan T. Maria-

Lăcrimioara

chimie [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.29 8.37 Definitivat 8.31 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă chimie -

1564
Găleată D. Ana-

Maria

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna; etnologie 

[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

directii actuale in 

lingvistica (lb. 

engleza, lb. 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.33 8.48 Gradul II 9.68 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

2067
Ganga-Pahon I. 

Ioana

limba si literatura franceza - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

traducerii (in limba 

franceza)

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă
limba si literatura 

franceza
-

1707 Ganu A. Ionela

geografie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

mediul actual si 

dezvoltare durabila 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.33 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă protectia mediului -

2260

Gătej G. 

Ghorghița-

Florentina

biochimie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă biologie -

1530
Gavel F. Mihai-

Vladislav

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1999
Gavril M. Elena-

Alina

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana Iași

1979 Gavril N. Adriana

chimie - fizica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.83 9.3 Definitivat 9.5 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă chimie -

2057
Gavriliu TV. 

Andra-Cerasela

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.33 9.01 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

1966
Gavriluț V. 

Larisa-Oana

geografie - limba si 

literatura engleza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.82 6.74 Definitivat 7.13 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza -

1969
Gemanar A. 

Ecaterina

teologie ortodoxa pastorala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

doctrina sociala si 

ecumenica a bisericii 

in contemporaneitate 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.43 9.18 Definitivat 8.06 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz de cult: 

ORTODOX
religie ortodoxa -

1696

Gemănar M.A. 

Camelia-

Paraschiva

contabilitate si informatica 

de gestiune; pedagogia 

invatamantului primar si 

prescolar; psihopedagogie 

speciala [superioare-lunga 

durata / postuniversitar; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I; superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; 30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

10 9.93 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2533
Gemănari V. 

Delia-Florentina

limba si literatura romana - 

literatura universala si 

comparata [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 8.91 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

2517

Gemănaru G. 

Petruța-

Georgiana

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă biologie -

1806
Georgescu P. 

Ioana

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

activitati motrice 

curriculare si de timp 

liber [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.16 7.33 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2214 Georgiță Ș. Ana

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

studii americane 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -

2261
Gheațău I V. 

Dorina-Maria

biochimie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă biologie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1804
Gheorghiță I.M. 

Tincuța-Ionela

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 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

Iași

1652
Gheorghiță R. 

Oana Maria

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

9.06 8.89 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza -

2039
Gherasim I. 

Andreea-Mihaela

administrarea afacerilor; 

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

consiliere scolara si 

educatie emotionala 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1764
Ghertner M. 

Mariana

chimie - fizica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.66 9.522 Definitivat 9.46 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă chimie -

2409
Ghervan M. 

Gianina-Georgeta

matematica - informatica 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.8 8.24 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă matematica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2273
Ghiață L. 

Andreea-Cătălina

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă biologie Iași

1525
Ghiață V. 

Domnica

pedagogie muzicala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie muzicala 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.5 8.68 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă educatie muzicala -

1736
Ghiciuc P. 

Maricuța

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1682 Ghiețău C. Maria

pedagogie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.8 8.5233 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă psihopedagogie speciala -

1832
Gireadă V. 

Orlando-Teodor

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.25 8.07 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1932
Goean I.C. 

Eduard-Ionuț

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă istorie -

2162
Gogan C. Elena-

Roxana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

2570

Goran VC. 

Cristiana 

Dumitrița

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.25 7.47 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

1944 Goraș V. Angela

economia comertului, 

turismului si serviciilor 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

managementul 

firmelor de comert, 

turism si servicii 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă turism si servicii -

2419
Gorcea I. Adrian-

Florin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.25 7.35 Fara grad Nu

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2216
Gori-Moroșan V. 

Raluca-Vasilica

limba si literatura franceza - 

limba si literatura engleza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

comunicare 

multilingva si 

multiculturala [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.529 Definitivat 8.6 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
limba si literatura 

franceza
Cluj

2429 Grab P. Naomi
invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.8 9.81 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1978
Grădeanu M. 

Alina-Valeria

controlul si expertiza 

produselor alimentare 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.65 Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă

alimentatie publica si 

turism / alimentatie 

publica

alimentatie publica 

(maistri instructori)
-

2123
Grandl O.L. 

Ștefania

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

6.7 7.96 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2013
Grapă I. Sergiu-

Valentin

grafica [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.28 8.04 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2444
Grig N. 

Florentina

limba si literatura franceza - 

limba si literatura romana 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.25 7.29 Gradul II 7.57 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

1677
Grigoraș L. 

Adina

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1807
Grigoraș M. 

Magdalena

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

limba romana in 

context european 

(spatiu, cultura, 

comunicare) [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

2238
Grigore D. 

Mariana

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna; pedagogia 

invatamantului primar si 

prescolar [superioare-lunga 

durata / postuniversitar; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; 30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

Definitivat 8.14 Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1542
Grigore G. 

George

istorie - limba si literatura 

engleza [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.25 8.63 Definitivat 8.71 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza Iași
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1919
Grigore M. 

Andreea-Cristina

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

9.5 8.28 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

2524
Grigore P. 

Mihaela

invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.6 7.91 Gradul II 8.61 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1763
Grijincu A. Maria-

Georgiana

limba si literatura 

straina/materna - limba si 

literatura romana [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.5 8.53 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

1760
Grijincu G. 

Mihaela-Cosmina

istorie - limba si literatura 

engleza [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.66 9.33 Definitivat 8.1 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă istorie -

1626
Grijincu I. 

Valentin

istorie - limba si literatura 

franceza [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.25 9.23 Definitivat 7.4 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
limba si literatura 

franceza
-

Pagina 78 din 188



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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1889
Grosariu D.T. 

Maria-Loredana

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba germana moderna -

1731

Grosu C. 

Gabriela 

Georgiaana

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

1610 Groza G. Dana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

consiliere scolara si 

educatie emotionala 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9 7.65 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1840
Grumăzescu L. 

Laura-Elena

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8 8.6 Definitivat 7.75 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2431
Guranda T.M. 

Bianca

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.46 8.88 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2536 Gușă M. Ioana
invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

2090
Guzgă I. Florina-

Diana

arte plastice (grafica) 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.75 9.63 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-

1788
Haciuc D. 

Anișoara

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

managementul 

relatiilor 

internationale si 

cooperarii 

transfrontaliere 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

Definitivat 9.44 Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă istorie -

1888
Hacman N. 

Marcela

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.16 9.36 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă turism si servicii -

1890
Hacman T. 

Tiberiu-Gheorghe

electronica aplicata [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.12 6.83 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

electronica si 

automatizari / 

electronica si 

automatizari

electronica, automatizari 

(maistri instructori)
-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1654 Hăgătiș S. Lorena

limba si literatura franceza - 

limba si literatura romana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana Neamț

2450
Haiura N. Paula-

Iuliana

limba si literatura franceza - 

limba si literatura engleza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.1 7.56 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza -

1534
Hâj G. 

Constantin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

1778 Halip V. Justina

muzicologie [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.75 8.97 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie muzicala -

2279
Hancescu C. 

Andrei-George

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.55 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2219
Handragel V. 

Diana -Mădălina

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă matematica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1672
Harasemiuc V.. 

Emanuela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.12 9.31 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1671 Hasnaș P. Elena

geografia turismului; 

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

7.7 8.22 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2081
Hatnean N. 

Carmina-Ionela

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.62 6.53 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

1656
Herghelegiu H. 

Claudia Nicoleta

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

6.37 6.56 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana Botoșani

1784
Hîrgău D. Adina-

Mihaela

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

Pagina 82 din 188



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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2228
Hlușneac C. 

Bogdan

asistent de farmacie; 

maistru electromecanic auto 

[post liceal; post liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; Pregatire 

psihopedagogica efectuata

9.22 8.51 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Avizul ARR
transporturi / 

transporturi rutiere

transporturi (maistri 

instructori)
-

2257
Hobjilă C. 

Simona-Daniela

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.87 8.04 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

biologie -

2457
Hofman M. 

Maria

invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

5 5 Definitivat 6.5 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2285
Hoidrag R. Diana-

Lăcrămioara

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2113 Hojbotă L. Livia

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.5 7.73
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2479
Holban V.. 

Ancuța-Elena

contabilitate si informatica 

de gestiune [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
7.25 6.645 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

economic, administrativ, 

posta
-

1637
Honceriu C. 

Magda-Lucia

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.38 8.418 Definitivat 8.49 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2064
Horeiciuc M. 

Mihai-Sergiu

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.49 8.82 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

2042
Horgot V.M. 

Raluca-Elena

masuratori terestre si 

cadastru; matematica [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

9 9 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

1685
Horobeţ V. Alina-

Ionela

invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.23 8.01 Definitivat 6.71 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2276
Hrab L.M. 

Cristina-Liliana

limba si literatura franceza - 

limba si literatura engleza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

traducerii (engleza, 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 8.7 Definitivat 8.07 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura engleza -

2553
Hrecinic I. 

Valeria-Ramona

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

2418

Hrimiuc C. 

Cristian-

Constantin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
7.2 6.66 Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

educatie fizica si sport -

2568

Hrimiuc T. 

Cristina-

Alexandra

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

2296 Hrișcă Ș. Felicia

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.39 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1640 Hrișcă V. Alida

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-

2197
Hrițcan A. . 

Mărioara

contabilitate si informatica 

de gestiune [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica

contabilitate, audit 

financiar si expertiza 

contabila [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.11 Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

economic, administrativ, 

posta
-

1565 Hrițcu G. Oana
invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.55 9.01 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

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) 

-

2098
Hrubariu D. 

Andreea-Daniela

limba si literatura franceza - 

limba si literatura engleza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

traducerii (engleza, 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.8 9.8 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba si literatura engleza -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2101
Hrubariu D. 

Flavia-Mihaela

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

cultura si civilizatie 

britanica in contextul 

globalizarii [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.6 8.92 Fara grad Nu

Fara statut 

anterior
limba si literatura engleza -

1923

Hudiță C.Ș. 

Alexandru-

Cristian

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.22 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

1711
Humeniuc A. 

Liviu

teologie penticostala 

didactica [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.58 9.705 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz de cult: 

PENTICOSTAL
religie penticostala -

2509

Hurjui I. 

Alexandra-

Mariana

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.91 6.39 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

2147 Huțanu C. Oana

psihologie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

psihologie clinica si 

psihoterapie [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.16 8.67 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
psihologie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2316
Huțanu M. 

Natalia
invatator [medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

7.83 7 Definitivat 7.25 Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

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) 

-

1735
Iacob CS. 

Cristina

finante si banci; 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

8.79 9.055 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2029
Iacob P. 

Alexandra-Elena

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

matematica didactica 

si cercetare [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.75 9.4 Definitivat 9.4 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica Iași

2564
Iacoban G. Erika-

Rebeka

limba si literatura italiana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura italiana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1679
Iacoban I. Ancuța-

Gabriela

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

limba si comunicare 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.68 9.34 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

2135
Iațchiv I. Ionuț- 

Mihai

interpretare muzicala - 

instrumente [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.555 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

muzica instrumentala: 

clarinet

educatie muzicala 

specializata
-

2218
Iftime-Asaftei M. 

Mihaela

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.65 8.86 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
biologie -

1602
Iftinchi G. Larisa-

Maria

ingineria mediului; 

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

conservarea 

biodiversitatii si 

managementul 

ecosistemelor [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1833
Ignat I. Mădălina-

Florentina

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.37 8.37 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2048
Ilaș I. 

Lăcrimioara

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

8.1 7.33 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

2270
Ilie H. Maria-

Lăcrămioara

biochimie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
biologie Iași

2330

Ilincăi G. 

Georgeta-

Camelia

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.6 8.37 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1748 Ilioi I. Raluca

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.58 8.4016 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
matematica -

2421
Ilișoi D. Ionuț-

Vichentie

automatica si informatica 

aplicata [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.37 6.35 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

informatica si tehnologia 

informatiei
-

2188 Iliuț G.. Aspazia

psihologie [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.2 8.52 Definitivat 8.74 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1994
Iluan I.M. Diana-

Alexandra

limba si literatura franceza - 

limba si literatura engleza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.87 9.33 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

limba si literatura 

franceza
-

2554
Ionaș G. 

Veniamin

educator - invatator; istorie 

[medii; studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

6.51 7.9 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2078
Ionel C. Elena-

Andreea

biochimie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.49 8.42 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
biologie -

1536
Ionescu V. Paul-

Daniel

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2308 Ioniță V. Elena

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-

1957
Iordache C.D. 

Cezara-Iustina

arte plastice (grafica) 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teorii si practici in 

artele vizuale [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.91 8.4 Fara grad Da

Fara statut 

anterior

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-

1561
Iordache M. 

Ancuța-Gabriela

statistica si previziune 

economica; matematica 

[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

8.82 9 Definitivat 8.84 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
matematica -

1726
Iriciuc G. Iuliana-

Adriana

geografie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
geografie -

1590
Irimescu G. 

Maria Georgiana

limba si literatura franceza - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.75 8.91 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

franceza
-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2468 Irimia A. Ovidiu

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.66 8.8 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

educatie fizica si sport -

2035
Irimia G. Ionela-

Cătălina

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.39 8.66 Fara grad Da
Fara statut 

anterior
geografie -

1552 Irimia N. Mihaela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.66 8.24 Definitivat 9.02 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2544
Irimiciuc A. 

Elena-Daniela

institutori - limba engleza 

[superioare-scurta durata]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.33 9.23 Definitivat 9.14 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1571
Irimiciuc F C. 

Adriana Elena

invatator - educatoare; 

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [medii; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2070
Istrati D. 

Mădălina-Elena

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

6.25 6.74 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

2484
Iușcă P.. Paul-

Hristea

pedagogie muzicala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie muzicala 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

7.75 7.75 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie muzicala -

2071
Ivan Ș. Angela-

Lucia

relatii internationale si 

studii europene; 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

8.5 8.75 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2027
Ivanașciuc I. 

Adriana

ingineria produselor 

alimentare [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

controlul si expertiza 

produselor 

alimentare  [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.3 Fara grad Nu

Fara statut 

anterior

industrie alimentara / 

industria alimentara

industrie alimentara 

(maistri instructori)
-

1796
Ivaniciuc V. 

Marinel

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.62 6.59 Definitivat 8.04 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2056
Jacotă M. Adina 

Raluca

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

genetica moleculara 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.26 8.56 Definitivat 8.18 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

biologie -

1725
Jacotă V. 

Andreea Ionela

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura engleza -

2461
Jeder D. Mihai-

Andrei

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7 6.65 Gradul II 8.02 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

2434

Jitariu V.. 

Andreea-

Marilena

administrarea afacerilor 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

ingineria si 

managementul 

calitatii, sanatatii si 

securitatii in munca 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.66 8.9475 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

economie, educatie 

antreprenoriala, 

economie aplicata si 

educatie sociala - 

educatie economico - 

financiara

-

2186
Jucan C. Flavia-

Florentina

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.62 9.21 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

2182
Jucan D. Valentin-

Gabi

teologie ortodoxa pastorala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teologie practica si 

pastoral - misionara 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 7.41 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz de cult: 

ORTODOX
religie ortodoxa -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1629
Jucan V. 

Domnica

invatator - educatoare; 

kinetoterapie si motricitate 

speciala [medii; studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; Fara 

pregatire psihopedagogica

7.7 8.44 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1789
Juravle A. 

Mihaela

teologie ortodoxa didactica - 

litere (limba si literatura 

romana) [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.11 7.52 Definitivat 7.91 Nu
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

1761
Juravle I. Sergiu-

Andrei

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

literatura romana in 

context european. 

identitate, alteritate, 

conexiuni [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

7.5 7 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

2007
Juravle V. Lenuța-

Raluca

economie generala si 

comunicare economica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

management si 

administrarea 

afacerilor [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 8.98 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

economie, educatie 

antreprenoriala, 

economie aplicata si 

educatie sociala - 

educatie economico - 

financiara

-

1688

Juravlea A. 

Andreea-

Marghida

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

2196
Jureschi S.V. 

Ștefan

tehnologia constructiilor de 

masini [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

mecanica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2006 Lavric T.A. Oana

limba si literatura franceza - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.85 6.69 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

franceza
-

2086 Lazăr M. Iliuță

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.87 6.63 Definitivat 9.02 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

1710
Lazarovici M. 

Andra

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1864

Leliuc D. 

Minodora-

Cristina

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

Bistrița-Năsăud

1926
Leonte N. Adrian-

Nicolae

silvicultura [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.05 6.53 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

silvicultura -

2430 Leșan I. Gliceria

ingineria produselor 

alimentare [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.25 9.15 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

alimentatie publica si 

turism / alimentatie 

publica

alimentatie publica 

(maistri instructori)
-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2054
Leți G. Vlăduț - 

Sebastian

arta sacra [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.33 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-

1977
Leuștean S. Silvia 

Andreea

pedagogie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.66 8.25 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

1972

Litvinchievici 

R.M. Costin-

Mihail

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.5 9.18 Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

1618
Liuţă M.M. 

Georgiana

arte plastice (grafica) 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.9 8.85 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-

2094
Lobodă G. 

Adriana Otilia

geografie - limba si 

literatura franceza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.15 6.98 Gradul II 9.05 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

geografie Botoșani

2012
Loghin D. 

Cipriana-Mihaela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.5 7.05 Definitivat 8.11 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1575
Loghin VD. 

Diana Elena

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.43 8.79 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1887 Lostun C. Costel

pedagogie muzicala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.62 7.69 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie muzicala -

2191
Lubanovici A. 

Alexandra

arte decorative (arte textile) 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.4 8.33 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-

2567 Luca G. Viorica

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

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2144
Lucaci V.. Ionela-

Teodora

psihologie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

psihologie clinica si 

interventie 

psihologica [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.09 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

1922
Lucan G. Doru-

Constantin

teologie ortodoxa pastorala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.25 7.43 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1662

Luchian N. 

Lăcrămioara-

Elena

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.5 8.63 Definitivat 7 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

1665
Lungoci G. 

Alexandru

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.83 8.17 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
istorie -

2246 Lungoci P. Elena

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

institutii si ideologii 

ale puterii in europa 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

istorie Iași

2185
Lungu C.. Ana-

Irina

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.58 9.32 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

2314
Lupașcu M. 

Tatiana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2565
Lupașcu P. 

Andrei

psihologie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.19 7.07 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2190
Lupaștean E.C. 

Lavinia-Iuliana

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.33 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

2487
Lupaștean G.F. 

Ana-Maria

pedagogie muzicala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.75 9.48 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie muzicala -

2049

Lupu I. 

Constantin-

Cristian

mecatronica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.82 7.67 Definitivat 9.51 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
mecanica -

2269
Luța D.L. 

Teodora

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-

2446
Macovei C. Ioana-

Narcisa

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.58 8.28 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2262
Macovei S. Florin-

Mihai

istorie - geografie 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.83 7.53 Gradul II 8.32 Nu
Fara statut 

anterior
istorie -

1915

Macoviciuc-

Ciobanu G. 

Roxana-Maria

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 8.14 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura engleza -

1821
Maftean D. 

Dumitru

tehnologia constructiilor de 

masini [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior

mecanica / mecanica - 

mecanica agricola - 

mecanica in constructii - 

mecanica nave - 

metalurgie - petrol si 

gaze

mecanica (maistri 

instructori)
-

1822 Maftean D. Maria
invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.83 9.15 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1883

Maftean G. 

Angelica-

Anișoara

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2127
Maftei R. 

Alexandra

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.04 7.96 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2305
Magorca V. 

Cristina

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.85 9.07 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2092
Maloș V. 

Mariana

interpretare muzicala 

(canto) [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

culturi muzicale 

academice si 

traditionale [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.15 9.47 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
educatie muzicala -

1732
Mandiuc C. 

Mădălina

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

9.5 8.59 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura engleza -

2015

Manghiuc I. 

Petronela-

Andreea

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura engleza -

2435
Mangu P. Ștefan-

Cristian

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

educatie fizica si sport -

2001
Marchitan C. 

Dorin

matematica - fizica; 

matematica [superioare-

scurta durata; superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; Pregatire 

psihopedagogica efectuata 

pina in anul 2009

7.01 6.97
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

matematica Vrancea

Pagina 103 din 188



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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2204
Marcian P. 

Petruța

teologie ortodoxa sociala; 

asistent medical generalist 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I; post liceal]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire 

psihopedagogica; Fara 

pregatire psihopedagogica 

si vechime la catedra sub 

2 ani

comunicare si 

comuniune ecleziala 

in spatiul ortodox 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.03 8.53 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

estetica si ingrijirea 

corpului omenesc / 

asistenta medicala 

generala

asistenta medicala 

generala (maistri 

instructori)

-

2413 Marcu G. Larisa

geografie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.66 9.05 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
geografie -

2143
Marcu I. Marius-

Cristian

instalatii pentru constructii 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.8 8.36 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

instalatii pentru 

constructii
-

1756
Marian P. 

Ștefania-Alina

tehnologia constructiilor de 

masini; invatator - 

educatoare [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar; post liceal]

Fara pregatire 

psihopedagogica; 

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.9 7.38 Definitivat 7.37 Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2194
Marin I.. 

Lisandra-Leonida

kinetoterapie si motricitate 

speciala [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.25 8.69 Definitivat 8.04 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
kinetoterapie -

2074 Marișca C. Irina

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.75 7.65 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

biologie Brașov
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1902
Marișca M. 

Narcisa-Carmen

fizica [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

6.75 6.75 Gradul II 7.66 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

fizica -

2025

Martian D. 

Ștefana-

Georgiana

pedagogie; 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

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

1942
Mateciuc P. 

Cristian-Paul

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

2578
Mateciuc P.. 

Elisa

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

consiliere scolara si 

educatie emotionala 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.65 9.79 Definitivat 9.8 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz înv. 

particular: 

LICEUL 

TEORETIC 

"FILADELFIA" 

SUCEAVA

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2107
Matei C.G. 

Narcisa- Gabriela

chimie medicala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

chimia produselor 

cosmetice si 

farmaceutice [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.61 9.36 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

chimie Iași
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2072 Matei N. Iuliana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.66 8.46 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

1723 Matei P. Tatiana

sociologie; 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

8.4 8.45 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1938
Mateiași N. 

Andra-Elena

asistenta manageriala si 

secretariat [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

1568
Mazăre I. Otilia-

Ionela

ecologie si protectia 

mediului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

conservarea 

biodiversitatii si 

managementul 

ecosistemelor [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.55 8.51 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

biologie -

1839
Mazilu I. Ioana-

Mădălina

management; biologie 

[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; Fara 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

estetica si ingrijirea 

corpului omenesc

estetica si ingrijirea 

corpului omenesc 

(maistri instructori)

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1841
Mazilu I. Paula-

Ștefania

management [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.6 7.76 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

alimentatie publica si 

turism / turism

turism (maistri 

instructori)
-

1953
Mechno C.. 

Mirela

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.5 7.63 Definitivat 8 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

1675
Mercheș Ș. 

Mihaela-Claudia

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2208

Meteleagă C. 

Marius-

Constantin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.66 8.08 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

2193
Mezdrea GHE. 

Diana

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

relatii internationale 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.5 9.29 Fara grad Nu

Fara statut 

anterior
istorie -

1877
Mictariu N. 

Georgeta-Aspazia

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.75 8.81 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1849
Micuțaru D. 

Andreia

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana; 

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

ucraineana [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

teoria si practica 

traducerii (in limba 

engleza) [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 9.17 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

ucraineana materna
-

1925
Micuțaru M. 

Vasile

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

1570
Mihai C. 

Brîndușa

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.8 8.7 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

2195
Mihai S.D. Ionuț 

Claudiu

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.6 8.54 Definitivat 8 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

1871
Mihăilă GD. 

Iuliana

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1645
Mihăilă M. Delia 

Raluca

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior

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) 

-

2302
Mihalea S. 

Luciana-Petruța

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

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) 

-

1594
Mihalescu C. 

Mihaela-Rafaela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1816
Mihalescu D. 

Maria

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.25 7.74 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2265
Mihalescu V. 

Andreia

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

7.78 8.81 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

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) 

-

1963

Mîrnea-

Andriescu D.. 

Andreea-Roxana

ingineria produselor 

alimentare [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.37 8.35 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

industrie alimentara -

2181
Miron C. Marius-

Constantin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.42 7.43 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

educatie fizica si sport -

1673
Miron N. 

Mihaela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2424
Miron R.I. 

Alexandru

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2512
Mironescu C. 

Andreea-Maria

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

matematici aplicate 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8 7.84 Definitivat 8.7 Nu
Fara statut 

anterior
matematica -

2109
Mironescu I. 

Mihaela

invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.21 8.43 Definitivat 8.53 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1791
Mironescu P.I. 

Mihaela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-

1876
Mironescu V. 

Ileana

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

1908
Mironiuc D.C. 

Lidia-Claudia

informatica economica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

informatica 

economica [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior

economic, administrativ, 

posta
-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1586
Mîrza M. 

Camelia Rodica

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

tipuri de modernitate 

in spatiul anglofon si 

francofon [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 9.12 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba si literatura engleza -

2417
Misceac C.G. 

Gheorghe-Florin

stiinte politice [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

studii de dezvoltare 

internationala [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.28 Fara grad Nu

Fara statut 

anterior

educatie sociala (gandire 

critica si drepturile 

copilului, educatie 

interculturala, educatie 

pentru cetatenie 

democratica

-

2083
Mitrofan G. 

Dorica

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.54 6.57 Definitivat 8.06 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

2507
Mocanu I. Otilia-

Ana

limba si literatura engleza - 

limba si literatura romana 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.25 9.25 Definitivat 8 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura engleza -

1582
Moisii IV. 

Andreea Ionela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.5 7.48 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2532
Moisiuc G. 

Claudia Ruxandra

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 9.24 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana Iași

2041
Moisuc A. Mara-

Dalia

limba si literatura engleza - 

limba si literatura romana 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.97 7.98 Definitivat 8.53 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura engleza Municipiul București

1959
Moldovan G.. 

Vasile-Alin

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.5 7.53 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

istorie -

1813 Moloce A. Abel

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.5 8.025 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

istorie -

1670 Moloce I. Alina

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza; 

limba engleza [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar; superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; Pregatire 

psihopedagogica efectuata 

pina in anul 2009

9.45 9.72 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

franceza
Botoșani

1899
Monor D. 

Dumitru-Silviu

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.08 7.58 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

geografie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1664

Morar G. 

Voichița-

Anastasia

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

comunicare si 

discurs intercultural 

in spatiul european 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.66 9.32 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

1936
Morari N.S. 

Ancuța-Ionela

limba si literatura engleza - 

limba si literatura romana; 

coafor-stilist [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I; post 

liceal]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire 

psihopedagogica; Fara 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

estetica si ingrijirea 

corpului omenesc

estetica si ingrijirea 

corpului omenesc 

(maistri instructori)

-

2075
Moraru A. 

Aurelia

istorie; drept [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; Fara 

pregatire psihopedagogica

dreptul european al 

afacerilor [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.25 8.8 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

istorie -

2416

Morar-Zimbru 

M.. Andreea-

Teodora

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8 7.94 Definitivat 9.12 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2489 Morosan D. Irina

chimie - fizica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.65 7.11 Definitivat 7.01 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

chimie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1983
Moroșan D. 

Elena

invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.03 7.37 Gradul II 8.25 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială

terapia educationala 

complexa si integrata 

(educatoare, invatatori, 

invatatori - educatori)

-

2170
Moroșan D.. 

Nicolae

teologie ortodoxa pastorala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

studii religioase si 

juridico - canonice 

ale celor trei religii 

monoteiste (mozaica, 

crestina si islamica) 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.87 9.93 Definitivat 8.04 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz de cult: 

ORTODOX; 

Atestat pentru 

educatie specială

religie ortodoxa -

2426 Moroșan G. Nelu

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8 8.25 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

2005
Moroșan I. Irina-

Cristina

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.25 8.62 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

2324

Moroșan M. 

Georgiana-

Florina

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1745
Moroșan N. 

Erena-Gabriela

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
istorie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2505
Moroșan P. 

Monica- Maricica

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.3 8.74 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1579

Moroșan R.S. 

Roxana Ana-

Maria

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-

2558
Moroșan V. 

Mihai

matematica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.68 8.33 5
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

1988
Moroșan V. 

Ovidiu-Marius

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.35 7.7 Definitivat 8.14 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1847

Moroșanu C. 

Marina-

Alexandra

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-

1546
Moroșanu D. 

Alina-Andreea

chimie - fizica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.1 6.93 Gradul II 9.43 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

chimie -

1844
Moroșanu D. 

Ioana-Andreea

geochimie; pedagogia 

invatamantului primar si 

prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

geochimia mediului 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
7.45 8.19 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1799 Moroșanu S. Iulia

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7 7.34 Definitivat 7.73 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana Botoșani

2478
Moș D. Lavinia-

Alexandra

pedagogie muzicala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

tehnica si arta 

muzicala din secolul 

xx [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.24 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie muzicala 

specializata
-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1863

Moscaliuc Ș. 

Gabriela-

Alexandra

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

literatura romana in 

context european 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

Definitivat 8.42 Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

2217
Motrescu N. 

Daniela

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.57 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
biologie -

2115
Munteanu N. 

Adriana

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

2158
Muntianu G. 

Gabriel

teologie ortodoxa pastorala 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.75 9.13 Gradul II 10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz de cult: 

ORTODOX
religie ortodoxa -

2445
Murariu I. Ioan-

Cătălin

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.37 8.65 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

2153
Murariu V.. 

Mariana

pedagogie; 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

8.25 8.4 Definitivat 9.63 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1962
Murariu V.T. 

Cornelia-Elena

relatii internationale si 

studii europene [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
7.88 8.35 Fara grad Nu

Fara statut 

anterior

educatie sociala (gandire 

critica si drepturile 

copilului, educatie 

interculturala, educatie 

pentru cetatenie 

democratica

-

2322
Muscălița D. 

Anca

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.41 8.46 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2020
Mutescu C.F. 

Vlad-Paul

tehnologia constructiilor de 

masini [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
mecanica -

2245
Mutescu I. 

Anamaria

biochimie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.46 9.316 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

biologie -

2441
Mutescu I.C. 

Laura-Otilia

drept [studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.7 8.48 Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

educatie sociala (gandire 

critica si drepturile 

copilului, educatie 

interculturala, educatie 

pentru cetatenie 

democratica

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2496
Nacu V. Ana-

Maria

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.86 9.85 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

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) 

-

2414
Nastasi I. Angela-

Ionela

controlul si expertiza 

produselor alimentare 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.62 8.11 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

alimentatie publica si 

turism / alimentatie 

publica

alimentatie publica 

(maistri instructori)
-

1812
Nazarie I. 

Anamaria

administratie publica; 

contabilitate si informatica 

de gestiune [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar; studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; Fara pregatire 

psihopedagogica

8.6 9.49 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

economic, administrativ, 

posta
-

1989
Neamțu V. 

Cristina

finante si banci [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

economie si afaceri 

internationale [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.28 8.93 Definitivat 9.09 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

2033
Nechita C. 

Bianca-Gabriela

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

6.6 7.36 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1549
Negrușer Ș. 

Floarea

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
matematica -

1607
Negrușeri I. Anna-

Maria

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-

2254
Nemesniciuc D. 

Lavinia-Denisa

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.58 9.04 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2427 Nestor I. Ionuț

tehnologia constructiilor de 

masini [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

ingineria si 

managementul 

calitatii, sanatatii si 

securitatii in munca 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
mecanica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2520
Nestor R. 

Alexandra

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.42 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2252
Nichifor R. 

Corina Loredana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.79 9.25 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2307
Nichifor R. Maria-

Corina

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.25 8.27 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba germana moderna Iași

1544
Nicorici M. 

Rodica

chimie - fizica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9 8.34
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

chimie -

1990

Niga G. 

Paraschiva-

Cristina

ingineria substantelor 

anorganice si protectia 

mediului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

ingineria procedeelor 

nepoluante [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.25 9.07 Definitivat 8.04 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2157
Niga T.. Tudorița-

Valentina

informatica economica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.66 7.19 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

economie, educatie 

antreprenoriala, 

economie aplicata si 

educatie sociala - 

educatie economico - 

financiara

-

1528
Nisteriuc C. 

Gabriela

educator - invatator; 

educatie fizica si sportiva 

[medii; studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.66 8.68 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

1567
Nistiriuc-Ivanciu 

T. Francisc

istorie - geografie 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.25 7.78 Definitivat 6.81 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

istorie Neamț

1920
Nistor F. Andrei-

Florin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.1 7.71 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

1880
Nistor GH. Ionela 

Natalia

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.5 9.11 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

franceza
-

1585 Nistor P. Elena

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8 8.18 Definitivat 7.12 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2449
Nistor V.C. 

Iustina-Raluca

limba si literatura romana - 

limba si literatura italiana; 

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

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2454
Niță I. Laura-

Nicoleta

istorie - filosofie 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.66 9.38 Definitivat 9.4 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

filosofie si logica, 

argumentare si 

comunicare

-

1982
Nuțescu P.R. 

Veronica-Alina

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6 6.26 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
educatie fizica si sport -

2456 Oală A. Eduard

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

2250
Oboroceanu A. 

Flavia

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.37 8.39 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
biologie Botoșani

2066 Obreja I. Mihaela

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.5 9.32 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

biologie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2328
Ocrainiciuc M.G. 

Alina-Cristina

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

comunicare si relatii 

publice [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8 7.58 Gradul II 8.22 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

2169 Ocu D. Iuliana

limba si literatura franceza - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

traducerii (in limba 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.5 9.46 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

franceza
Botoșani

1576
Olărean A. 

Florentina

geografie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica

geomatica [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.12 8.82 Fara grad Da

Fara statut 

anterior
geografie -

2010 Olariu M.. Adrian

mecatronica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.57 6.79 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
mecanica -

1967
Olariu M.. 

Bogdan

inginerie economica in 

domeniul mecanic 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Fara pregatire 

psihopedagogica
7.9 7.35 Fara grad Da

Fara statut 

anterior
mecanica -

1695
Olaru C. Simona-

Ana

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

7.94 7.62 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba si literatura engleza Botoșani
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2154
Olaru C.. Felicia-

Gabriela

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

literatura romana in 

context european 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.16 8.37 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

1779
Olaru I. Ioana-

Vanessa

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna; limba si 

literatura engleza [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

limba si comunicare 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.66 8.61 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

2525 Onea M. Paula

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

2526
Onesim V. 

Mihaela

limba si literatura franceza - 

limba si literatura engleza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.75 7.65 Definitivat 8.18 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura engleza -

2242
Onica G. Andrei-

Dumitru

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.83 8.04 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
istorie -

1598

Oniga DA. 

Petronela 

Alexandra

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.8 8.52 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2187
Oniu V. Cristina-

Iuliana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2560
Onofrei M. 

Andreea-Maria

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.3 9.04 Definitivat 9.18 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2312
Onuț C M. 

Alexandra-Denisa

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.88 9.05 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2180
Onuț I. Andrei-

Ioan

controlul si expertiza 

produselor alimentare 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

managementul 

securitatii mediului 

si siguranta 

alimentara [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.75 9.2 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială

alimentatie publica si 

turism / alimentatie 

publica

alimentatie publica 

(maistri instructori)
-

2044
Opaiț V. Cristina-

Olga

chimie - fizica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.16 6.81 Gradul II 8.62 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

chimie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2205
Opariuc I. Diana-

Valentina

invatator - educatoare; 

limba si literatura 

straina/materna - limba si 

literatura romana [medii; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

8.3 8.67 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2572
Oroșan I. Ioana-

Izabela

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.9 8.91 Definitivat 8.3 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2119
Ostafi D.D. 

Mirela-Dana

invatator - educatoare; 

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[medii; studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

literatura romana in 

context european 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.35 9.51 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1687 Ott D. Liliana
invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.57 8.59 Definitivat 6 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2334
Păcurari G. Diana 

Alexandra

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

2118
Păcurari N. 

Ovidiu-Cătălin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 8.23 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

1914
Pădurariu -. 

Niculai

industrii alimentare 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

10 9.48 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

industrie alimentara / 

industria alimentara

industrie alimentara 

(maistri instructori)
-

1666

Păduraru G. 

Alexandra 

Teofana

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

7.87 7.42 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

1907
Pădure I. Larisa-

Elena

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.5 7.71 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

1891
Pădureț T. 

Alexandru

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8 7.83 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2298
Pahomi V. 

Andreea-Rodica

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8 7.97 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2138
Pălămidă V.V. 

Alina-Maria

relatii internationale si 

studii europene [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Fara pregatire 

psihopedagogica

managementul 

firmelor de comert, 

turism si servicii 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.27 9.29 Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

educatie sociala (gandire 

critica si drepturile 

copilului, educatie 

interculturala, educatie 

pentru cetatenie 

democratica

-

1554
Pamparău I. 

Cristina-Alina

limba romana - limba 

franceza [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9 8.37 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

2168
Panac G. . Adrian-

Cosmin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

2222
Panac M. Patricia-

Maria

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.335 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
matematica Neamț

1971
Panciuc I.M. 

Andreea-Mălina

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1595
Panciuc P. 

Viorica

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

traducerii (in limba 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 8.98 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

2282
Pandelea I. Ionuț-

Gabriel

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8 8.215 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

educatie fizica si sport -

1532
Pânzaru M.E. 

Andreea-Raluca

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

1809 Păsăilă I. Rita

limba si literatura engleza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.25 7.75 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba si literatura engleza -

2232
Pașcan I. Roxana-

Mihaela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.5 9.13 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2549
Pascar C. Ancuța 

Domnica

limba si literatura franceza - 

limba si literatura engleza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.94 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

franceza
-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2473
Pascariu C. 

Adelina-Elena

chimie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
6.27 6.74 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

chimie -

2264
Pascariu G. 

Alexandra

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

studii americane 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.87 8.76 Definitivat 8.63 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba germana moderna -

1700
Pascaru D.F. 

Eduard-Filaret

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.04 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

2226

Pascaru P. 

Cristina-

Mădălina

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

matematici 

financiare [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9 8.275 Definitivat 8.84 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

1636
Pâslar M. 

Camelia-Ionela

chimie [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

10 9.248 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

chimie -

2045
Păștean G. 

Camelia

pedagogie muzicala 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

consiliere 

psihologica si 

educationala [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8 7.18 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie muzicala -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2288
Păstru E. 

Florentina

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

gis si planificare 

teritoriala [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.47 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
geografie -

1694

Pața G. 

Constantin-

Ciprian

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.58 7.95 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

istorie -

1701
Pătrăuceanu V. 

Costel

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.33 9.515 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

2581
Pavel G. Vasilica 

Irina

institutori - invatamant 

primar [superioare-scurta 

durata]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.25 8.92 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

1780
Paviliuc C. 

Raluca

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.75 9.68 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

biologie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2482

Pelinari G.. 

Mădălina-

Andreea

psihologie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 8.4 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

consiliere 

psihopedagogica
-

1519
Penciuc V. 

Emilia

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

managementul 

institutiilor 

educationale [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
6.5 7.35 Gradul II 8.12 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2442
Pentelescu V. 

Claudia-Daniela

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.03 8.78 Definitivat 10 Nu
Fara statut 

anterior

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) 

-

1738
Pentiuc A.G. 

Andreea-Denisa

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1566
Pesclevei E. 

Alina-Doina

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

consiliere de mediu 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 8.72 Definitivat 8.67 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

biologie -

2508
Petrașuc D. 

Iustina

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

6.68 7.87 Definitivat 9.15 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2495
Petrașuc G. Elena- 

Mădălina

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.7 5 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2244
Petrescu G. 

Denisa-Elena

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

biotehnologii 

microbiene si 

celulare [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.12 8.62 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
biologie -

1996
Petriceanu I. 

Ionel-Denis

informatica economica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.84 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

informatica si tehnologia 

informatiei
-

1551
Petriuc N. Irina 

Niculina

silvicultura; matematica 

[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

6.5 6.37 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2470
Pîntea D. Maria 

Violeta

confectii textile; 

psihopedagogie speciala 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar; superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; 30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

7.12 7.87
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

psihopedagogie speciala -

2121
Pintescu V. 

Liliana

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.5 9.58 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

1851
Pintilei V. Corina-

Mădălina

economia comertului, 

turismului si serviciilor 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

managementul 

firmelor de comert, 

turism si servicii 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.28 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

economic, administrativ, 

posta
-

2545
Pintilii G. Maria-

Anca

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

consiliere si 

administrare in 

resurse umane [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.38 8.72 Definitivat 8.35 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

istorie -

1572
Pînzaru D C. 

Diana

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.1 8.86 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

biologie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2034
Pînzaru M. 

Mircea-Călin

istorie - limba si literatura 

engleza [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

6.5 6.97
Gradul I (sau 

doctorat)
9.58 Nu

Fara statut 

anterior
limba si literatura engleza Iași

2295
Pîrghie D. 

Emanuela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-

2206
Pîrvu M.. 

Andreea

psihopedagogie speciala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.5 8.94 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

psihopedagogie speciala -

1663 Pîșlac S. Sanda

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

1909

Piticari V. 

Mariana- 

Brîndușa

utilaj tehnologic [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8 7.54 Definitivat 8.74 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

mecanica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1647
Pîţu G. 

Paraschiva

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

limba romana in 

context european 

(spatiu, cultura, 

comunicare) [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.29 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

2463
Pîțu G. Alina 

Paraschiva
educator - invatator [medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.12 8.82 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1529
Pițul D. Bianca-

Ioana

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

1775

Plamadă C. 

Iuliana-

Paraschiva

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]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.13 9 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

1741

Poclitaru L.P. 

Luciana-

Alexandra

traducere si interpretare 

(engleza, franceza) [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

traducerii (in limba 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 8.07 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

limba si literatura engleza -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1940
Podariu C. 

Mihaela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar; limba si 

literatura romana - limba si 

literatura straina/materna 

[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

limba si comunicare 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.2 8.32 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

1589

Poenariu N. 

Nicoleta-

Loredana

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

limba si comunicare 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.12 8.77 Definitivat 8.6 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

1614
Poenaru I. Ines - 

Delia

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.87 7.96 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
matematica -

2490
Pohoață V. 

Nicoleta

inginerie biochimica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

produse 

farmaceutice si 

cosmetice [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 8.55 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

chimie -

2008
Polonic V. 

Andreea

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2004
Popa F. Larisa-

Georgiana

arhitectura [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Fara pregatire 

psihopedagogica si 

vechime la catedra sub 2 

ani

9.6 9.06
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

arte vizuale (arhitectura) -

1773
Popa G. Ștefania-

Vasilica

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-

2172 Popa N. Călin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica, 

fitness si agrement in 

turism [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.63 Fara grad Nu

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

1916 Popa V. Iulian

teologie ortodoxa pastorala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

comunicare si 

consiliere 

psihologica si 

spirituala [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.62 Fara grad Nu

Fara statut 

anterior

Aviz de cult: 

ORTODOX
religie ortodoxa -

2164
Popescu A. 

Suzana-Mina

tehnologia tricoturilor si 

confectiilor [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.41 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială

textile / tricotaje si 

confectii textile, finisaj

confectii textile - tricotaje 

- finisaj textil (maistri 

instructori)

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1628
Popescu C. 

Adelina-Elena

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

matematici aplicate 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.61 Definitivat 8.71 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

2556
Popescu G. Alina-

Elena

istorie - limba si literatura 

franceza [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.4 8.24 Definitivat 6.53 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

franceza
-

1623

Popescu G. 

Georgeta-

Veronica

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.5 6.6 Definitivat 8.3 Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1781 Popescu G. Iliana

fizica - matematica 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.32 7.06 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

2447

Popescu I. 

Ecaterina-

Mihaela

institutori - muzica 

[superioare-scurta durata]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.75 7.72 Gradul II 8.02 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1724
Popoveniuc V. 

Simona

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

didactica limbilor 

moderne (engleza, 

limba straina) [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

7.93 8.78 Definitivat 8.18 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

1648
Popovici C. Alina-

Larisa

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.38 8.33 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1722
Popovici P. Alina-

Loredana

limba romana - limba 

franceza; pedagogia 

invatamantului primar si 

prescolar [superioare-lunga 

durata / postuniversitar; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; 30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1767
Popovici Roată 

G. Ionela

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

comunicare si relatii 

publice [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.5 8.77
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

2410
Potîngă A. 

Andrei

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

managementul 

organizatiilor si 

activitatilor sportive 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 8.09 Gradul II 9 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

schi (alpin, biatlon, 

combinate nord, fond, 

orient. turistica, 

sarituri)

educatie fizica si sport -

2184
Preutescu I.. 

Lucian

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

performanta sportiva 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8 7.78 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

natatie (inot, sarituri in 

apa, polo pe apa)
educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2266 Prichici I. Flavia

biochimie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
biologie Iași

1995
Pricop I. Mirela-

Laura

relatii internationale si 

studii europene; 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

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

1539

Prindii G. 

Paraschiva-

Georgiana

calculatoare [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.66 6.5 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

informatica si tehnologia 

informatiei
-

2088
Prisacă P. 

Georgiana

fizica medicala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.76 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
fizica -

1717
Prosciuc C.N. 

Diana

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.25 8.81 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
istorie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1743
Puha V. Denisa-

Andreea

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.25 8.56 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

franceza
-

2443 Puiu F. Oana

contabilitate si informatica 

de gestiune [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

audit si guvernanta 

corporativa [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.75 8.03 Definitivat 8.25 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

economie, educatie 

antreprenoriala, 

economie aplicata si 

educatie sociala - 

educatie economico - 

financiara

-

1843
Racu D. 

Mădălina-Maria

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

6.97 6.9 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

2477
Radu G. Elena-

Eugenia

contabilitate si informatica 

de gestiune [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.5 7.84 Fara grad Da

Fara statut 

anterior

informatica si tehnologia 

informatiei
-

1852
Radu V. Ioana-

Ancuța

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.47 7.03 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

1703
Rătundu A.C. 

Andreea-Cosmina

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2131
Reguș T.. David-

Daniel

teologie penticostala 

pastorala si didactica 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8 8.22 Definitivat 9.16 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz de cult: 

PENTICOSTAL 

Aviz înv. 

particular: 

LICEUL 

TEORETIC 

"FILADELFIA" 

SUCEAVA

religie penticostala -

1577
Rîmbu P. 

Petronela

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

cultura si civilizatie 

britanica in contextul 

globalizarii [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.12 7.81 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura engleza -

1981
Roată I. Elena-

Daniela

invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.38 8.05 Definitivat 6.37 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2251
Roiu-Păștinaru V. 

Ionica-Mariana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.41 8.23 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

1797
Roman G. 

Andreea Ionela

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.5 7.25 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2535
Roman I. Ioan-

Corneliu

istorie - geografie 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.76 7.37 Definitivat 8.15 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

geografie -

1755
Romașcan V. 

Mircea-Emil

pedagogia artei [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.37 8.875 Gradul II 7.25 Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-

1960
Roșca C.. 

Cristina

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.58 8.3 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

2163
Roșca D. Teofana-

Maria

limba si literatura romana - 

literatura universala si 

comparata; 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

7.8 7.8 Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1939
Roșcăneanu AS. 

Emilia-Teodora

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.11 9.3 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2291
Roșu N. Larisa 

Ionela

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna; 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

lingvistica generala 

si romaneasca [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-

1823
Rotariu D. 

Roxana-Mirela

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

turism si dezvoltare 

regionala [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.13 Definitivat 8.3 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

alimentatie publica si 

turism / turism

turism (maistri 

instructori)
-

1750
Rotariu V. Alina-

Georgiana

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6 6.52 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

1559
Rotaru C.I. 

Roxana-Elena

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.29 6.461 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1818
Rotaru D. 

Andreea- Raluca

invatator - educatoare; 

contabilitate si informatica 

de gestiune [medii; studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; Fara 

pregatire psihopedagogica

8.47 8.69 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

1518

Rotaru G. 

Beatrice Gianina 

Mihaela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-

2543 Rusoiu I. Ștefania

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

9.37 7.24 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2528
Rusu C. Angelica-

Eliza

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.79 Gradul II 8.7 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

Bistrița-Năsăud

1728
Rusu D. Andreea-

Petronela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.7 8.81 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1683
Rusu G. Anca-

Florina

psihopedagogie speciala; 

psihologie [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; Fara 

pregatire psihopedagogica

9 8.59 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

psihopedagogie speciala -

1740 Rusu G. Nicoleta
invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1827
Rusu G. Ramona-

Maria

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.22 8.75 Definitivat 7.06 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1882
Rusu G.D. Irina-

Florentina

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.13 7.12 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

2200 Rusu P.. Marta
chimie [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7 6.73 Gradul II 9.13 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

2220
Rusu S. Bianca-

Sorina

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
matematica -

2374 Rusu TC. Vlad

interpretare muzicala - 

instrumente [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.475 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

muzica instrumentala: 

percutie

educatie muzicala 

specializata
-

2255
Rusu V. Daiana-

Sînziana

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

limba romana in 

context european 

(spatiu, cultura, 

comunicare) [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1885
Sabie V. Bogdan-

Dumitru

calculatoare [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

informatica si tehnologia 

informatiei
-

1886
Sabie-Mîndrilă 

M. Daniel

pedagogie muzicala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

consiliere 

psihologica si 

educationala [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

6.4 6.75 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie muzicala -

2122
Sacaliuc I. Diana-

Iuliana

interpretare muzicala - 

canto [studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
educatie muzicala -

1795

Sacară P. 

Andreea-

Mădălina

geografie - limba si 

literatura engleza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.35 8.35 Definitivat 8.14 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura engleza -

1754

Salagean T. 

Roxana-

Paraschiva

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

literatura romana si 

hermeneutica literara 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.4 Fara grad Nu

Fara statut 

anterior
limba si literatura romana Iași

1689
Șalari D. Ana-

Ramona

ingineria produselor 

alimentare [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.1 9.39 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz înv. 

particular: 

LICEUL 

"NATANAEL" 

SUCEAVA

industrie alimentara -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2519
Samoilă D. Anca-

Elena

limba si literatura engleza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.54 8.86 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura engleza -

1955
Samson S. 

Andreea-Cristina

matematica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8 7.28 Definitivat 8.13 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

1680
Samsonescu C. 

Maria Alina

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

didactica limbilor 

moderne (franceza, 

limba straina) [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8 8.08 Definitivat 8.04 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

1765

Șandru M. 

Simona 

Alexandra

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[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

8.6 7.13 Gradul II 8.12 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

franceza
-

2036
Sandu M. Daniela-

Corina

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.33 7.58 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

2569

Sarman C M. 

Domnica-

Mărioara

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.78 9.07 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1762 Sasu A. Andreea
invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-

2146
Sasu N.N. Andrei-

Alexandru

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9 8.47 Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

1924 Sava I. Bogdan

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.16 7.88 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

2493
Sava T. 

Magdalena

limba si literatura engleza - 

limba si literatura romana; 

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar; studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; 30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1622
Săvescu D. 

Bianca-Marina

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

matematici aplicate 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.25 7.94 Definitivat 8.55 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

1774 Saviuc I. Iemima
invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1538
Șcheul G.A. Anca-

Ioana

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

2582
Șchiopeți M. 

Raluca-Modesta

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.8 9.5 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

2552
Șchiopu C. 

Loredana-Elena

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1904 Schipor G. Elena

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.25 7.85 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

biologie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1984 Schipor I. Maria

psihologie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.8 8.23 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

1828
Scripcă G. Denisa-

Mihaela

administrarea afacerilor 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

managementul 

firmelor de comert, 

turism si servicii 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.6 8.77 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

turism si servicii -

1769
Scripcari I.L. 

Iuliana-Gabriela

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2028
Scutaru M. 

Iuliana

invatator - educatoare; 

institutori; pedagogia 

invatamantului primar si 

prescolar [post liceal; 

superioare-scurta durata; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; Pregatire 

psihopedagogica efectuata 

pina in anul 2009; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

7.12 7.35 Definitivat 8.26 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială

terapia educationala 

complexa si integrata 

(educatoare, invatatori, 

invatatori - educatori)

-

1935
Șelet V. Elena-

Adriana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8 8.2 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2176
Senciuc D. 

Larysa-Maria

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.5 6.39 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1631
Șerbuliac T. 

Corina-Ioana

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.5 8.378 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

1550
Serediuc B. 

Bianca Raluca

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.87 8.54 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

limba si literatura romana -

2283
Serediuc I.. 

Loredana

asistenta sociala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.73 8.33 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie sociala (gandire 

critica si drepturile 

copilului, educatie 

interculturala, educatie 

pentru cetatenie 

democratica

-

2511
Serediuc N.M. 

Nicoleta

matematica [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7 6.48 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

2003
Seserman T. 

Diana-Anastasia

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1985
Sfichi G. Mihaela-

Paraschiva

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.99 9.34 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2294
Sfințițchi G. 

Nicoleta

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

limba si comunicare 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.25 9.44 Definitivat 8.21 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba germana moderna -

2069
Sfîrnaciuc C. 

Andreea

limba si literatura germana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.16 8.24 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba germana moderna -

2202
Sibechi C. 

Andreea

limba si literatura franceza - 

limba si literatura romana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.67 7.68 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

limba si literatura 

franceza
-

2491
Sibechi I. Vlad-

Ionuț

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

literatura romana in 

context european 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.47 Definitivat 7.8 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

2537

Sidoriuc S,Ș. 

Simona-

Alexandra

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1929
Simion G. Florica-

Daniela

psihologie [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8 7.58 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

1601
Simioneasa N. 

Elena-Valentina

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.43 7.84 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2093
Simioniuc C. 

Elena Catalina

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.75 9.05 Gradul II 9.37 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

istorie -

2437
Simota M.D. 

Nicoleta-Daniela

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

1713
Simota-Curelar 

C. Carmen

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8 7.58 Definitivat 6.66 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

franceza
-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2571
Slevoacă M.D. 

Veronica-Maria

invatator - educatoare; 

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [medii; 

studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

8.7 8.25 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1872
Șmalbergher N. 

Miruna Bianca

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1642
Smîntancă T. 

Adrian-Ștefan

arte plastice (pictura) 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

arte plastice - 

pictura, sculptura, 

grafica si foto-video 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 9.1 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-

2472
Socoleanu D. 

Lăcrămioara

contabilitate si informatica 

de gestiune [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.8 8.895 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

economie, educatie 

antreprenoriala, 

economie aplicata si 

educatie sociala - 

educatie economico - 

financiara

-

2548
Sofrone S.Ș. 

Roberta-Andreea

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

1692 Șoiman G. Dana

pedagogie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.91 9.47 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

psihopedagogie speciala -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1702
Solcan T. 

Mărioara-Silvia

psihologie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.63 9.01 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

psihopedagogie speciala -

1867
Șoldan I. 

Anastasia

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

9.5 8.69 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura engleza -

1768
Șoldan T. Ana 

Maria

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
istorie -

2326 Șoldan T. Floarea

geografie - limba si 

literatura engleza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.25 7.48 Definitivat 8.11 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura engleza -

1603
Șoldănescu GHE. 

Anca-Maria

limba si literatura engleza - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.12 6.97 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
limba si literatura engleza -

2521
Şomîtcă I. Ioana-

Alexandra

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

matematica didactica 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.42 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2459
Şorodoc G. Maria-

Paraschiva

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna; 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

literatura romana in 

context european 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.08 8.46 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2275
Șorodoc C. 

Daniela-Teodora

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
limba si literatura romana -

1848

Sotîrcă V. 

Andreea-

Loredana

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

2201
Şpac V. Doina-

Mioara

invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.48 7.69 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1980
Șpac V. Bianca-

Louisa

inginerie economica in 

domeniul mecanic [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

expertiza tehnica, 

evaluare economica 

si management 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.71 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
mecanica -

2415
Spătariu D.. 

Alexandra

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2433
Spetcu I.. Lavinia-

Eugenia

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.66 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

1681
Spînu V. Ana-

Maria

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2249

Spiridon V. 

Mădălina-

Petronela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.7 7.53 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

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) 

-

2209
Stafie C.. Ovidiu-

Constantin

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.25 7.57 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2274 Stan V. Iuliana

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1859
Stanca M. 

Mihaela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.5 7.87 Definitivat 9.14 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2237 Stanciuc I. Olga
invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.4 9.51 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2475
Ștefan C. 

Lăcrămioara

asistenta sociala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.66 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie sociala (gandire 

critica si drepturile 

copilului, educatie 

interculturala, educatie 

pentru cetatenie 

democratica

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2559
Ștefan V. 

Nicoleta Camelia

invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.55 8.43 Definitivat 6.01 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

1644
Ștefanov I. Maria-

Emanuela

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.61 8.91 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2423
Ștefanschi V. 

Elena-Adriana

filosofie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.24 9.48 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

educatie sociala (gandire 

critica si drepturile 

copilului, educatie 

interculturala, educatie 

pentru cetatenie 

democratica

-

2065
Stejar A. Bogdan-

Alexandru

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.78 7.62 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -

2546 Steluță I. Teodora

limba si literatura germana - 

limba si literatura romana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.07 8.28 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

limba si literatura romana -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2103
Stîngaciu G. 

Paraschiva

geografie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

turism si dezvoltare 

regionala [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9 8.37 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

geografie -

1777 Ştirbu D. Janina

limba si literatura romana - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.14 9.31 Definitivat 9.33 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

2087

Știrbu G. 

Alexandra-

Soltana

arta murala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-

2488 Știrbu S. Maria

arta murala [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.31 8.37 Gradul II 8.5 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-

1945
Stoleriu R.G. 

Flavius-Cristian

silvicultura [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

conservarea 

biodiversitatii si 

managementul 

ecosistemelor [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

7.3 7.98 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

silvicultura -

2059
Stolnicu C N. 

Mihaela-Gabriela

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.71 8.07 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
biologie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2032
Străjeriu M. 

Mariana

energetica industriala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

sisteme moderne 

pentru conducerea 

proceselor energetice 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.66 8.07 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

energetica -

1835
Stroe Ș. Șerban- 

Adrian

limba si literatura romana - 

limba si literatura engleza 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.64 7.64 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura romana -

1905
Strugar T. 

Cristina-Domnica

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.75 9.61 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba germana moderna -

2120 Strugar V. Ionuț

teologie ortodoxa pastorala 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.63 7.4 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz de cult: 

ORTODOX
religie ortodoxa -

1634 Strujan M. Maria

asistenta sociala; 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

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1704
Sturzu G. Ionut-

Alexandru

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9.37 8.375 Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2211 Șuleru D. Gabriel

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.6 8.7 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

educatie fizica si sport -

1698
Șulic P. Carmen-

Mihaela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar; 

institutori - invatamant 

primar [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I; post liceal]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire 

psihopedagogica; 

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.5 8.39 Definitivat 6.56 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2213 Șușcă E. Simona

invatator - educatoare; 

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[post liceal; studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; 30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

7.96 7.72 Definitivat 6.25 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

2388
Șvarț L. Mihaela-

Doina

inginerie economica in 

domeniul mecanic [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

expertiza tehnica, 

evaluare economica 

si management 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8 7.11 Definitivat 8.04 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

mecanica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2485
Șveduneac C.V. 

Cornelia-Laura

asistenta sociala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.76 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

consiliere 

psihopedagogica
-

2390
Tabără C. 

Gianina Roxana

invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.33 8.99 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1739 Tabarcea I. Ioana
invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

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) 

-

2166
Țabrea C.. 

Emanuel

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2515 Tamba P. Bogdan

educator - invatator; limbi 

moderne aplicate (engleza - 

franceza) [medii; studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

7.95 8.12 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

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) 

-

1759
Tanasă M. 

Andreea-Nicoleta

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1562
Tanasă P. Ionela-

Alina

matematica - fizica 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

6.65 6.974 Definitivat 7.65 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

matematica -

1522

Tanasă-

Cozdreanu P. 

Petru

tehnician transporturi auto 

interne si internationale 

[post liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata
9.86 9.34 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Avizul ARR
transporturi / 

transporturi rutiere

transporturi (maistri 

instructori)
-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1861
Tanase M. 

Bianca-Ionela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.73 7.31 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1527
Tărăbuță F. 

Cristian

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

6.1 6.41 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2588
Tărăbuță I. 

Gabriela

biofizica [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

aplicatii 

interdisciplinare in 

stiintele naturii 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.5 8.78 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă biologie -

1727 Tatar V. Anca

limba si literatura engleza - 

limba si literatura romana 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

comunicare si relatii 

publice [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.1 9.05 Gradul II 9.74 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

1593
Tataru C. Elena-

Andreea

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.98 7.99 Definitivat 8.98 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2557
Țebrean G. Ana-

Maria

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.33 9.33 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

1866
Ţehanciuc M. 

Olguţa-Maria

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

8.45 8.46 Definitivat 7.15 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2587
Țehanciuc M. 

Ștefan-Nicolae

teologie ortodoxa didactica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

formarii religioase 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.42 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Aviz de cult: 

ORTODOX
religie ortodoxa -

1820
Teisanu C. 

Bogdan-George

teologie ortodoxa pastorala; 

contabilitate si informatica 

de gestiune [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar; superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Fara pregatire 

psihopedagogica; 30 de 

credite transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

7.12 6.585 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

economie, educatie 

antreprenoriala, 

economie aplicata si 

educatie sociala - 

educatie economico - 

financiara

-

1947
Teleagă D. 

Gheorghe

constructii civile, 

industriale si agricole 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.67 8.28 Fara grad Da

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă constructii -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2203
Teleagă R.. Radu-

Liviu

institutori - educatie fizica 

[superioare-scurta durata]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.99 9.015 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

2420
Terec-Vlad V. 

Daniel

stiinte politice [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

consiliere si 

administrare in 

resurse umane [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
7.78 8.86 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

educatie sociala (gandire 

critica si drepturile 

copilului, educatie 

interculturala, educatie 

pentru cetatenie 

democratica

-

1805
Țerna L.I. 

Bogdan-Cristian

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.66 8.08 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2541
Țibulcă GH. 

Mirela

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

9.34 8.42 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1714
Țiculeanu I. Anca-

Simona

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.25 8.61 Definitivat 6.47 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

2126
Țiculeanu O.I. 

Alina-Ionela

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.87 7.835 Definitivat 6.87 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

1831
Tighiceanu I. 

Claudia

tehnologia compusilor 

macromoleculari 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.75 9.08 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă chimie -

2289 Tihulcă C. Silvia

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1793
Tihulcă M. 

Cecilia

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8 7.72 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1635
Timiș V. Andreea 

Ionela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2021
Timu I C. 

Cristina-Andrada

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.63 7.455 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

1615
Țîrdea I.S. 

Roxana-Ionela

biologie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.87 8.608 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă biologie -

2224 Tiron V. Cristina

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.54 7.72 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica Iași

2160
Tivodariu Ș. 

Constantin

tehnologia constructiilor de 

masini [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.55 7.15 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă mecanica -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2050
Toader A.G. 

Gabriela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.16 8.57 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1612 Tochiță G. Ionuț

geografie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

gis si planificare 

teritoriala [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

6.89 7.55 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă geografie -

1649
Todiruț G. Iuliana 

Georgiana

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

1946 Todosi I.. Ionuț

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.33 7.23 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă educatie fizica si sport -

2411
Tofan C. Bogdan-

Daniel

teologie ortodoxa pastorala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.23 8.01 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă religie ortodoxa -

2043 Tofan Ș. Irina

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1627 Toflea A. Daniela

matematica - informatica 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8 7.37 Definitivat 9.05 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

1770
Tomăscu G. 

Floarea

limba si literatura romana; 

asistenta manageriala si 

secretariat [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

10 8.9 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana -

2465
Tomiuc I. Oana-

Maria

ecologie si protectia 

mediului [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

8.55 9.43 Definitivat 8.4 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă protectia mediului -

1600
Topliceanu I. 

Daniela

istorie - geografie; 

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar; studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; 30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

2038
Trufan R. Crina 

Diana

biologie [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.5 8.08 Definitivat 8.05 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă biologie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1749
Trufan RI. Maria 

Loredana

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

2207
Trușcan I. Larisa-

Emanuela

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.74 7.44 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă geografie -

2406 Țugui V. Raisa

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica

amenajare si 

dezvoltare turistica 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.83 Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă geografie -

2504
Tulbure C. 

Andreea

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.5 6.8 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă matematica -

2480 Țurcă I. Nicolae

educatie fizica si sport 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

6.62 7.13 Definitivat 7.4 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2073 Țurcan T. Stela

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1998
Turcu V. Roxana-

Gabriela

psihologie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.5 7.78 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă psihopedagogie speciala -

2452
Ududec N. 

Corina-Andreia

interpretare muzicala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.5 9.09 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie muzicala -

1653
Ujeniuc A. Maria-

Alina

invatator - educatoare [post 

liceal]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata
7.22 7.4 Definitivat 8.81 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1973 Ujeniuc I.. Laura

arte plastice (pictura) 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

arte plastice (pictura) 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
10 9.87 Definitivat 8.18 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz înv. 

particular: 

LICEUL 

"NATANAEL" 

SUCEAVA

arte vizuale (educatie 

plastica / educatie vizuala 

/ educatie artistica)

-

1865
Ujeniuc I.. 

Veronica

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.66 9.76 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2124 Ungurean A. Iosif

teologie penticostala 

didactica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.38 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

Aviz de cult: 

PENTICOSTAL
religie penticostala -

1850
Ungurean D. 

Laura-Denisa

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1894
Ungurean I. 

Diana-Andreea

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.13 6.25 Definitivat 8.6 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

1956
Ungurean M.. 

Emanuel

pedagogie muzicala [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie muzicala 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

7.8 8.9 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie muzicala -

2494
Ungurean V. 

Estera

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.41 9.36 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1592
Ungureanu I. 

Aurelia

limba si literatura engleza - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.95 7.31 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -

1856
Ungureanu I. 

Raluca-Alexandra

limba si literatura franceza - 

limba si literatura engleza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

traducerii (engleza si 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.25 9.18 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

franceza
-

1892
Ungurianu M. 

Diana-Ioana

controlul si expertiza 

produselor alimentare 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.06 9.7 Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă

alimentatie publica si 

turism / alimentatie 

publica

alimentatie publica 

(maistri instructori)
-

2239
Ureche I. 

Sultănica-Ionela

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.43 9.61 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

2592
Ursache P. 

Andreea

geografia turismului [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă geografie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1964
Ursachi G. Doina-

Dana

psihologie [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
7 7.55 Fara grad Da

Fara statut 

anterior

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

2247
Ursachi G. Maria-

Marcela

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

literatura romana si 

hermeneutica literara 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.12 Gradul II 9.58 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura romana Harghita

1684 Ursachi I. Elena
invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

6.73 7.97 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2350
Ursachi S. 

Andreea

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

2177
Ursu C.. 

Margareta

agromontanologie 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

7.93 7.49 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă agricultura - horticultura -

1553
Ursu D. Lucian-

Alin

istorie [studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

protejarea, 

valorificarea si 

managementul 

patrimoniului [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9 5 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă istorie -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1808
Ursu G. Ana- 

Maria

ingineria si protectia 

mediului in agricultura; 

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

protectia sistemelor 

natural si antropice 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
8.66 8.73 Definitivat 9.44 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

2060
Ursu - Galan T. 

Mariana

limba si literatura franceza - 

limba si literatura 

straina/materna [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

traducerii (in limba 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

9.75 9.84 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

franceza
-

1854
Ursulescu D. 

Daniela

psihopedagogie speciala 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.16 7.45 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior

Atestat pentru 

educatie specială
psihopedagogie speciala -

2539
Uscatu D. 

Alexandra

limba si literatura franceza - 

limba si literatura engleza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

cultura si civilizatie 

britanica in contextul 

globalizarii [studii 

universitare de 

masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
7.25 7.16 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza -

2134 Valach P. Iuliana

silvicultura [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.05 8.65
Gradul I (sau 

doctorat)
10 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă silvicultura -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2105
Vălcăneanț V. 

Ana-Maria

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.25 9.04 Definitivat 9.42 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2082
Vaman G. 

Georgiana - Irina

matematica [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.87 7.73 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

1758
Vaman M. 

Andreea

limba si literatura romana - 

limba si literatura franceza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

2152
Vancea D.. 

Andreea-Isabella

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.69 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă educatie fizica si sport -

1535
Varzaru M. 

Eduard

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Fara statut 

anterior
Nu posedă educatie fizica si sport -

2297 Vasiliu I. Ioana

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

8.5 7.55 Definitivat 7.63 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza -
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2234
Verenca C. 

Cristiana

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

1646
Vicol M. Ioana 

Anca

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -

2500
Vicovan A. 

Aurica

limba si literatura romana - 

limba si literatura engleza; 

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

Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-

1878
Vieriu F. Irina-

Dumitrița

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.93 9.26 Definitivat 9.05 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2267
Vieru G. Claudia 

Giorgiana

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

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana Botoșani

2432 Vieru T.. Cristina

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

7.08 7.805 Definitivat 8.3 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2198
Vizeteu G. Florin-

Alexandru

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

30 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

8.25 8.7 Definitivat 8.53 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2580
Vornicu B. 

Roxana-Iuliana

tehnologia produselor 

alimentare; pedagogia 

invatamantului primar si 

prescolar [superioare-scurta 

durata; studii universitare 

de licenta / conversie dupa 

ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; 30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

6.32 7.52 Definitivat 9.26 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

1697
Voroniuc I. 

Emilia- Ionela

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

9.11 9.08 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

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) 

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2040 Vovciuc G. Ionel

ingineria si managementul 

calitatii; asistenta sociala 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar; studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009; 30 de credite 

transferabile din 

programul de pregatire 

psihopedagogica

9.41 9.52 Definitivat 8.75 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

educatie sociala (gandire 

critica si drepturile 

copilului, educatie 

interculturala, educatie 

pentru cetatenie 

democratica

-

2037
Vulpe C. 

Constantin

istorie [superioare-lunga 

durata / postuniversitar]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata pina in anul 

2009

9.5 8.97 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Aviz înv. 

particular: 

LICEUL 

TEORETIC 

"FILADELFIA" 

SUCEAVA

istorie -

1783
Zagan M. Bianca-

Emanuela

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

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) 

-

1604
Zaharia C. 

Alexandra Bianca

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-

2240
Zaharia N. Dana-

Petronela

invatator - educatoare 

[medii]

Pregatire psihopedagogica 

efectuata in cadrul 

liceului pedagogic

8.55 8.33 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

2451
Zamcu V. Elena-

Loredana

limba si literatura romana - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

Fara grad Da
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura romana -

2439
Zancu C. Ionuț-

Alexandru

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

6.25 6.11 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

2133
Zanfirache I. 

George-Jonathan

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2137
Zanfirache M. 

Monica-Cristina

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

educatie fizica 

scolara si activitati 

extracurriculare 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
Fara grad Da

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

1625

Zarojanu M.D. 

Loredana-

Ștefania

matematica informatica 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

matematica didactica 

si cercetare [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

7.75 7.07 Definitivat 8.55 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă matematica -

2497
Zavate M. Diana-

Elena

pedagogia invatamantului 

primar si prescolar [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9 8.52 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă

limba si literatura 

romana, pedagogia 

prescolara si metodica 

desfasurarii activitaților 

instructiv-educative in 

gradinița de copii

-
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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

Absolvent 

an curent
Statut anterior

Avize și atestate 

dobândite

Specialitatea/modul

ul postului pentru 

care poate opta

Disciplina de concurs

Optez pt. 

repartizare în 

județul SUCEAVA 

și în județul:

1721
Zebreniuc I.M. 

Iuliana-Maria

limba ucraineana - limba si 

literatura straina/materna 

[superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

8.12 8.05 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă
limba si literatura 

ucraineana materna
-

1829 Zepciuc A. Paula

utilaj tehnologic [superioare-

lunga durata / 

postuniversitar]

60 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

expertiza tehnica, 

evaluare economica 

si management 

[studii universitare 

de masterat]

Fara pregatire 

psihopedagogica
9 8.91 Fara grad Nu

Angajat in alt 

domeniu de 

activitate

Nu posedă mecanica -

2351
Zlotar D. Anda 

Petronela

limba si literatura franceza - 

limba si literatura engleza 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

teoria si practica 

traducerii (engleza, 

franceza) [studii 

universitare de 

masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

7 7.02 Definitivat 6.92 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă limba si literatura engleza -

2128
Zubaș I.C. Ana-

Maria-Alexandra

educatie fizica si sportiva 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

10 9.76 Fara grad Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă educatie fizica si sport -

2438 Zugun A. Sabina

limba si literatura engleza - 

limba si literatura germana 

[studii universitare de 

licenta / conversie dupa 

ciclul I]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire psihopedagogica

9.37 9.38 Fara grad Nu
Fara statut 

anterior
Nu posedă limba si literatura engleza -

1540
Zuza A. 

Alexandrina

stiinta mediului; limba si 

literatura engleza - limba si 

literatura romana [studii 

universitare de licenta / 

conversie dupa ciclul I; 

superioare-lunga durata / 

postuniversitar]

30 de credite transferabile 

din programul de 

pregatire 

psihopedagogica; Fara 

pregatire psihopedagogica

dezvoltare durabila 

si protectia mediului 

[studii universitare 

de masterat]

60 de credite 

transferabile din 

programul de 

pregatire 

psihopedagogica

10 9.88 Definitivat 9.58 Nu

Angajat pe 

perioada 

determinata

Nu posedă protectia mediului -
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