
Comisia Europeană a deschis o nouă oportunitate de finanțare pentru primirea 

refugiaților ucraineni în cadrul Apelului la proiecte de acțiuni transnaționale privind 

azilul, migrația și integrarea (AMIF-2023-TF2-AG-CALL). 

Apelul face parte din programul de lucru AMIF 2023-2025 gestionat de Direcția 

Generală Migrație și Afaceri Interne (DG HOME) și include 6 teme, direct legate de                  

obiectivele Planului de acțiune al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, privind                

integrarea și incluziunea. 

 Apelul la candidaturi este deschis până în data 16 mai 2023. 
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2023 este anul Ciprian Porumbescu pentru celebrarea a 170 de ani de la 

naşterea şi comemorarea a 140 de ani de la moartea compozitorului                    

Ciprian Porumbescu.  

Născut Ciprian Golembiowski (Golemb, Galamb=porumbei), acesta din urmă își schimbă 

numele de familie în Porumbescu în 1881.  

 Ciprian Porumbescu s-a născut la Stupca, pe 14 octombrie 1853 și a murit pe 6 iunie 

1883. 

 Inspectoratul Școlar Județean Suceava va desfășura Concursul de cultură și civilizație                 

românească „Cânta la Stupca o vioară”, în perioada martie - octombrie 2023. 

Cuprins: 

 Noutăți 

 Anul Ciprian 

Porumbescu 

 Olimpiada de fizică 

 Olimpiada de      

geografie 

 Olimpiada de limbi 

romanice 

 Olimpiada de limba 

polonă 

 Olimpiada Națională 

a Sportului Școlar 

 Calendarele                

activităților educative 

2023 

 Resurse umane 

 Proiectele  școlilor 

 3 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA 

Newsletter EDU - SV, nr. 3/ 2023 - Inspectoratul Școlar Județean Suceava 

Urmare a reformelor domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în luna martie a anului 

1865, în localitatea Dumbrăveni, ce avea pe atunci 802 familii, un absolvent al 

cursului preparandal, Ion Simionovici, a înscris 20 de elevi în clasa I. Inițial, școala a 

fost găzduită de casa unui țăran pentru ca, începând cu anul 1870, aceasta să                     

beneficieze de un corp de clădire propriu, dotat cu două săli de clasă.  

   De atunci și până în prezent, comuna Dumbrăveni a cunoscut o dezvoltare                    

extraordinară, astfel încât, în prezent, comuna numără mai bine de 10.000 de locuitori, iar 

școala are 1486 de elevi.  

 Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni a sărbătorit 158 ani. La mulți ani! 

158 de ani 

170 de ani 

NEWS. NEWS. 



Pe 5 martie 2023, la Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, s-a desfăşurat etapa judeţeană, a 

Olimpiadei Naţionale de Fizică, 2023, la care au participat 60 de  elevi de gimnaziu şi 55 de elevi de liceu.  

În urma rezultatelor obţinute, judeţul Suceava va fi reprezentat la etapa naţională de 11 elevi  (2 elevi, clasa a 

VI-a, 1 elev, clasa a VII-a, 2 elevi, clasa a VIII-a, 1 elev, clasa a IX-a, 3 elevi, clasa a X-a, 1 elev, clasa a XI-a, 1 elev, 

clasa a XII-a). Elevii componenţi ai lotului judeţean au fost pregătiţi de cadrele didactice de la: Colegiul Naţional 

„Ştefan cel Mare“ Suceava- 8 elevi;  Colegiul Național Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Naţio-

nal „Nicu Gane” Fălticeni, Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, câte un elev. 
 Etapa naţională a Olimpiadei Naţionale de Fizică 2023 va avea loc la Oradea, judeţul Bihor, în perioada 6-10                

aprilie 2023. Locurile I-îi, de la clasele VII-XII, vor participa la Concursul Naţional „EVRIKA”, la  Brăila, pe 18 martie 2023. 

 Inspector școlar pentru fizică prof. Ilie COSOVANU 

Sâmbătă, 4 martie 2023, la Colegiul Național ..Ștefan cel Mare”, s-a defășurat 

Olimpiada Județeană de Geografie la care au  fost prezenți 99 elevi, din                 

clasele a VIII-a – a XII-a. 

Cinci elevi au obținut premiul I și s-au calificat direct la etapa națională a                       

competiției, care va avea loc în perioada 9-14 aprilie la Pitești, județul Argeș.  
Câștigătorii  locurilor la etapa națională sunt:  

 Ioan Alexandru Livadaru, clasa a VIII-a, Colegiul Național ,,Nicu Gane” Fălticeni; 

 Larisa Ioana Popescu, clasa a IX-a, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Suceava; 

 Rareș Mihail Pendus, clasa a X-a, Colegiul Național Militar ,,Ștefan cel  Mare” Câmpulung Moldovenesc;  

 Andreea Cazacu,  clasa a XI-a, Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” Suceava; 

 Andreea Pinticaru, clasa a XII-a, Colegiul Național ,,Nicu Gane” Fălticeni. 

Comisia județeană de organizare a olimpiadei a acordat: șase premii II, patru premii III, 18 mențiuni și șase premii speciale 

oferite de Societatea de Geografie din România – Filiala Suceava. 

Inspector școlar prof. dr. Constantin COCERHAN  
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Pe 11 martie 2023, la Liceul cu Program Sportiv Suceava, s-a desfășurat etapa  județeană 

a Olimpiadei de limbi romanice – limba franceză, limba spaniolă, limba italiană.  

Opt elevi s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei de limba franceză și doi elevi s-au 

calificat la etapa națională a Olimpiadei de limba spaniolă. Comisia de evaluare a                  

remarcat o lucrare la clasa a VII-a, Limba franceză, a unui elev de la Școala  Gimnazială „Petru Comarnescu” Gura                    

Humorului, care s-a calificat cu 97 puncte, cel mai mare punctaj din cadrul concursului (prof. Șoiman Emanuela Mona-Lisa). 

Inspector școlar pentru limbi moderne prof. Mariana CIUPU 

Cerc responsabilii CEAC- zona Rădăuți, Siret, Solca – Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea 

Modul de realizare, revizuire și încărcare a documentelor în platforma informatică a unităților școlare-director, 

prof. Nicu Cornel GROSARIU; Completarea corectă a platformei informatice- expert ARACIP prof. Despina 

CIULEI; Vizitele de monitorizare pentru schimbare/extindere de sediu- cerințe/indicatori de îndeplinit -                            

Inspector şcolar, prof. Carmen Cristina SIMA. 

Geografie 

Limbi romanice 

Calitate 

Fizică  



 La Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, 

în perioada 10 – 12 martie 2023, s-a desfășurat 

etapa de zonă la baschet băieți, liceu, clasele IX - 

XII, din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului 

Școlar. Echipa Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava 

a obținut premiul III, coordonator Cojocaru      

Adrian. 
În data de 11. 03. 2023, la Școala Gimnazială „Ion 

Creangă” Suceava s-a desfășurat etapa județeană 

la Minihandbal mixt, clasele I–IV, unde au participat și                    

obținut premii următoarele echipe: 

 Școala Gimnazială „Ion Creangă" Suceava, Premiul I, prof. Jijie Alexandrina și prof. Ceobanu Daniel 

 Școala Gimnaziala „Ioan Vicoveanu" Vicovu de Jos, premiul II, prof. Zubaș Maria 

 Școala Gimnazială nr. 10 Suceava, premiul III, prof. Maftei Gabriela 

 Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare" Cajvana, mențiune, prof. Barbacariu Maria Adriana. 

În data de 11.03.2023 la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava s-au desfășurat două etape județene din 

cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, CUPA TYMBARK U 8 la Fotbal fete clasele P-II și  CUPA TYMBARK U 8 

la Fotbal băieți clasele P-II.  

 Fotbal fete clasele P-II: Școala Gimnazială „Miron Costin" Suceava, Premiul I, prof. Bestiuc Afanasov Maria 

 Fotbal băieți clasele P-II: Școala Gimnazială „Miron Costin" Suceava, Premiul I, prof. Macovei Bogdan. 

Inspector școlar prof. Marius - Gheorghe COLȚUNEAC 
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Olimpiadei de limba și literatura maternă polonă a fost organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, în 

colaborare cu Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului şi Uniunea Polonezilor din România. 

La etapa judeţeană s-au acordat următoarele premii: 

 11 elevi au obținut premiul I 

 11 elevi au obținut premiul II 

 6 elevi au obținut premiul III 

 17 elevi au obținut mențiune. 

La Olimpiada de limba și literatura polonă - etapa națională, ce va avea loc la 

Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, în perioada 16-19 martie 2023, 

vor participa elevii care au obţinut minimum 85 puncte la etapa judeţeană. 

Inspector școlar pentru minorități: prof. Cristina - Maria ALBU 

N E W S L L E T E R  N R .  3 /  2 0 2 3  

Educaț ie fizică ș i  sport 

 

 

Unități școlare 
 

Săptămâna verde  Școala altfel 

 

 

Unități școlare 

 35 

6 - 10  martie 2023 

4 

Limba polonă  
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Ministerul Educației, 

prin Ordin 

nr. 3.612/31.01.2023 a 

aprobat Lista activităților 

educative internaționale, naționale, 

regionale și interjudețene organiza-

te în anul școlar 2022 – 2023. 

Județul Suceava are:  

 8 proiecte/ concursuri                        

naționale și internaționale în 

CAEN 2023 (Calendarul                 

activităților educative                            

naționale); 

 34 proiecte regionale/                  

interjudețene; 

 88 proiecte județene. 

 

Inspector școlar                                  

Prof. Tatiana VÎNTUR 

 

I.Ș.J. Suceava 

Str. Calea Unirii nr.15 

Suceava 

 

10 martie 2023 -                 

Ședință de repartizare 

organizată de comisia   

județeană de mobilitate a 

personalului didactic din                           

învăţământul preuniversitar, pentru 

completarea normei didactice/

soluționarea restrângerii de                       

activitate. 

Au fost soluționate 18 cereri 

de completare a normei didactice 

dintre care: 
 12 cereri de completare a                

normei didactice pe perioadă 

nedeterminată 

 6 cereri de completare a               

normei didactice pe perioadă 

determinată. 

Au fost soluționate 13 cereri de 

restrângere de activitate dintre care: 

 10 cereri de transfer 

 3 cereri de detașare în interesul 

învățământului pentru soluționarea 

restrângerii de activitate 

 1 candidat a absentat. 

Inspector școlar general                 

adjunct, Prof. dr. Petru Crăciun 

Inspectori școlari: 

Prof. Lucia Mihoc 

Prof. Amalia - Florina 

Popescu 

Resurse  umane  

EXTRAȘCOLAR 
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www.isj.sv.edu.ro 

Proiectele școlilor 

 

Martie 

Ziua Internațională a Femeii a fost 

adoptată în 1977, printr-o rezoluție a Adunării 

Generale a ONU. ONU a sărbătorit pentru 

prima dată Ziua internațională a femeii pe 8 

martie, în 1975 - Anul internațional al femeii. 

E D U  -  S V  
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„Mama ...chip de înger!” Cadoul oferit mamelor de elevii din clasa a III a, de la 

Școala Gimnazială Corocăiești. Prof. înv. primar Luminița DOBRE 

„Dumnezeu nu putea fi pretutindeni, așa că a creat mamele." (Rudyard Kipling) 

8 
Mama, de Grigore Vieru  

 

Foicică dulce poamă  

Toată lumea are mamă,  

Melcul, iedul, ursulică,  

Puiul cel de rândunică.  

Fuge noaptea și dispare  

La tot puiul bine-i pare  

Că din nou e dimineață  

Și-și vede mama la față. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2023/OM_3612_2023_CAEN.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2023/OM_3612_2023_CAEN.pdf

