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poporului nostru”.
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(“Şcoala primară din Bucovina” 1909)
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1. ARGUMENT
Cartea de faţă reprezintă asumarea, deloc uşoară, a redactării unei
monografii a Casei Corpului Didactic “George Tofan” Suceava cu dorinţa
firească de a nu-i lăsa uitării pe acei oameni care s-au dedicat educației și
nici faptele lor ziditoare, dar și pentru a lăsa generaţiilor o mărturie a
acestei instituții greu încercate de-a lungul istoriei, care a vibrat încă de la
începuturile ei şi până în prezent, atât pentru dascăli, cât și pentru elevi
pentru construirea unor destine.
Monografia se vrea a fi şi o carte de vizită care să se adauge altor
dovezi din istoria învăţământului sucevean, având în vedere și contextul
istoric particular dar și național în care ne-am dezvoltat, dar și rezultatele
obținute și de care suntem mândri.
În rândurile ce urmează am încercat să reconstitui parcursul acestei
instituții, prin valorificarea informaţiilor din arhivă dar şi a altor mărturii,
discuţii cu colegii. Îi mulțumim în mod special domnului profesor Gheorghe
Giurcă, fost director al acestei instituții, pentru bogatul material pus la
dispoziție (informații, publicații, fotografii inedite).
Am considerat necesar să aducem în acest mod un omagiu atât
celor care s-au identificat de-a lungul timpului cu existenţa Casei Corpului
Didactic “George Tofan” Suceava (directori, profesori metodiștii, contabili,
secretari, bibliotecari, documentariști, informaticieni, administratori și
lucrători), cât şi partenerilor și colaboratorilor noștri.
Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava a fost și este o
instituţie a profesiei şi a dăruirii unor dascăli pentru dascăli, pentru că a fi
profesor înseamnă a munci, a fi competent, a fi exigent, a fi răbdător, a
înţelege, a ajuta, a ierta, a te bucura într-un fel unic de roadele muncii.
Cu speranţa că această monografie poate deveni o bucurie a sufletului,
vă invităm să o parcurgeți.
Daniela Argatu

2. CONTEXT ISTORIC

În ianuarie 1774, ca urmare a atitudinii de neutralitate pe care
Imperiul Habsburgic l-a avut în timpul conflictului militar dintre Turcia și
Rusia (1768-1774), a primit partea de nord din teritoriul Moldovei
(confirmat în tratatul de pace de la tratatul de la Kuciuk-Kainargi pe 21 iulie
1774).
În 1774, la momentul ocupării Bucovinei de către Imperiul
Habsburgic, existau aici doar 6 şcoli domneşti - la Suceava, Cernăuţi,
Rădăuţi, Putna (Academia Teologică de la Putna), Câmpulung
Moldovenesc şi Câmpulung Rusesc (pe Ceremuș). Reorganizarea
învățământului impusă de ocupație a dus însă la desființarea treptată a
acestor școli și reînființarea altora cu predare în limba germană
preponderent. Gabriel Splény von Miháldy a fost primul guvernator al
Bucovinei din cei 31 de guvernatori.
Al doilea guvernator al Bucovinei1, generalul Enzenberg, a propus
în 1779Curţii Imperiale din Viena, în baza unui raport propriu, un set de
reforme cu aplicabilitate imediată vizând și învăţământul public precum și
constituirea fundaţiei imperiale Fondul Religionar.
Prin Regulamentul școlar din anul 1786 se trece la obligativitatea
învățământului pentru copiii de vârstă școlară precum și laicizarea
acestuia.
În perioada administraţiei galiţiene (1786-1848), stagenează; între
1786-1793 se vede o ușoară îmbunătățire, după care are loc un regres şi
o diminuare a numărului de şcoli primare, din cauza desfiinţării
obligativităţii învăţământului în Bucovina. O altă perioadă grea pentru
învățământul de atunci (1815-1844) a fost când şcolile primare au fost
subordonate Consistoriului catolic din Lemberg.
Abia la începutul sec. al XX-lea Bucovina dispunea de un sistem de
învăţământ dezvoltat, când autoritatea supremă de control şcolar era
Consiliul Şcolar Provincial, iar cca. 96% din totalul copiilor de vârstă
şcolară frecventau o şcoală.2 Primul gimnaziu din Bucovina s-a deschis la
16 decembrie 18083, la Cernăuţi.

http://dragusanul.ro/category/galeria-personalitatilor-bucovinene/
Constantin Ungureanu *Evoluția învățământului din Bucovina: de la Academia teologică de la Putna La
Universitatea din Cernăuţi
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Evolutia%20invatamantului%20din%20Bucovina%20de%20la%2
0Academia%20teologica%20de%20la%20Putna%20la%20Universitatea%20din%20Cernauti.pdf (accesat la
29.10.2018)
3 1809-1910: Bucovina, văzută de Marcel De Serres: http://dragusanul.ro/1809-1910-bucovina-vazuta-de-marcel-deserres-i/
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Un alt eveniment semnificativ, și de bun augur pentru români, a fost
constituirea la 20 august 1839, la Paris, a „Societății pentru învățătura
poporului român” (președinte Ion Ghica), iar în 1866 și la Cenăuți.
Al doilea gimnaziu din Bucovina a fost deschis în 1860, la Suceava
- Gimnaziul gr.-or. din Suceava (“pe temelia unei case particulare, de sec.
al XIX-lea, fără etaj, din cărămidă și piatră, atestată documentar pentru
prima dată la 3 februarie 1784; casa a fost construită pe temelia Curții
Domnești, un perete din interior făcând parte probabil din casa de
vânătoare a voievozilor Moldovei; în martie 1804 autoritatea orășenească
din Suceava cumpără casa de la familia Hatzendorf și după unele adaptări
și modificări executate în 1844, când este adăugată o aripă laterală, sub
conducerea inginerului ținutal Ioanelli, clădirea este ocupată de oficiile
primăriei - în anexele sale se păstrau materialele pompierilor; de
asemenea, imobilul servea ca locuință pentru slujbașii primăriei și, uneori,
chiar pentru primar. În anul 1859, în scopul adăpostirii noului gimnaziu ce
urma să se înființeze la Suceava, clădirea este refăcută după planurile și
sub conducerea inginerului Münnich, iar în 1859 gimnaziul (actualul
Colegiu Național „Ștefan cel Mare”) se mută în clădirea în care
funcționează și în prezent”4).

4
https://ro.wikipedia.org/wiki/Colegiul_de_Art%C4%83_%E2%80%9ECiprian_Porumbescu%E2%80%9D_din_S
uceava#cite_note-NewsBucovina2009-9 (accesat 9.10.2019)

Un avânt spectaculos se observă pe 25 noiembrie 1864 când se
promulgă “Legea (Cuza) instrucțiunii publice5: instrucțiunea publică se
împărțea în trei mari cicluri de învățământ: primar6, secundar și superior
(Art. 2). Ciclul primar includea „școalele primare din comunele rurale și
urbane” (Art. 3). Ciclul secundar includea „liceele, gimnaziile, seminariile,
școlile reale, de bele-arte, profesionale și școlile secundare de fete”(Art.
4). Ciclul superior includea „facultățile de litere, de științe matematice și
fizice, de drept, de medicină” (Art. 5); obligativitatea și gratuitatea
învățământului primar, formarea continuă a corpului didactic,
organizarea serviciului inspecțiunii școalelor” (erau prevăzuți 24 de
revizori școlari), înființarea bibliotecilor școlare, iar doi ani mai târziu, în
august 1866, se înființează “Societatea pentru Învățătura Poporului
Român” (sub denumirea “Societatea amicilor instrucțiunii”) și apoi și
alte societăți de profil (ex. 1872 – se înfiinţează Societatea Învăţătorilor din
Bucovina la Cernăuţi).
În anul 1866 apare primul Regulament de ordine și disciplină pentru
licee și gimnazii7, iar în 1870 Regulament de ordine și disciplină pentru
școlile primare8.
Se redeschid școli (la 1 octombrie 1870 a fost deschisă Şcoala
Normală de Învăţători la Cernăuţi, profesorul Samuil Isopescu este
director), iar în 1872 se deschide un gimnaziu german la Rădăuţi. O lună
mai târziu, pe 2 noiembrie, este deschis și gimnaziul „Alexandru Ioan I” din
Fălticeni (în 1892, gimnaziul se va numi Alecu Donici, iar pe 1 aprilie 1923,
gimnaziul este ridicat la rang de liceu, luând numele lui Nicu Gane.
O altă lege este promulgată pe 30 ianuarie 1873, când Dieta
Bucovinei a votat legea provincială a învăţământului care reglementa
modalitatea de înfiinţare, întreţinere şi de frecventare a şcolilor primare.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_educa%C8%9Biei_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
cea mai modernă lege a educației din Europa şi este una dintre primele care introduce principiul obligativităţii şi
gratuităţii învăţământului primar: https://extranews.ro/scoala-din-perioada-interbelica-te-pregatea-sa-devii-un-omcu-educatie/?fbclid=IwAR3wnFceJ9PLn0Iys8jpGGB1x8ml_INUY2H83jsCvnL7jFXUPZshcEm1up4
7 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/regulament-de-ordine-si-disciplina-pentru-licee-si-gimnazii-1866
8 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/regulament-de-ordine-si-disciplina-pentru-scolile-primare-1870
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Odată cu dezvoltarea sistemului de învăţământ şi îmbunătăţirea
nivelului de şcolarizare a copiilor din Bucovina, are loc și prima conferinţă
provincială a învăţătorilor și ai corpului didactic din toate districtele
şcolare din Bucovina, la Cernăuţi, între 28 iulie – 1 august 1874.
Se naște GEORGE TOFAN, la 5 noiembrie 1880 la Bilca – Suceava
”apostolul cultural”9, una din marile figuri culturale, care a întrunit în
mijlocul generaţiei sale sufletul românilor și a corpului didactic din
Bucovina.
Un alt moment important se înregistrează pe 20 ianuarie 1883, când
este promulgată “Legea pentru înfiinţarea Casei pentru Ajutorul
Şcoalelor” (instituţie cu sediul în București, ce trebuia să primească şi să
administreze toate donaţiile pentru şcoli și care era administrată de un
consiliu de administraţie şi supraveghere compus din preşedinte: ministrul
Instrucţiei Publice și preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie, guvernatorul
Băncii Naţionale, rectorii universităţilor, preşedintele Academiei Române
şi directorul Casei de Depuneri, Consemnaţiuni şi Economii. Casa pentru
Ajutorul Şcoalelor a funcţionat până în anul 1896 dar, activitatea ei, a fost
de fapt inexistentă din cauza slabei organizări.
Prima Adunare Generală a Societăţii Învăţătorilor din Bucovina a
avut loc la Câmpulung, la 11-12 august 1884, apoi în perioada 1888-1892,
astfel de adunări au avut loc la Storojineţ (19-20 iulie 1888), Siret (23-24
iulie 1889), Gura Humorului (21 iulie 1890), Boian (22-23 iulie 1891),
Câmpulung (24-25 iulie 1892).10
În ședința comitetului „Şcoala română”, ţinută în 23 august (4
septembrie) 1893, se redactează procesul-verbal de nobilă donaţie, a
sumei de 4013411 de coroane în numerar și „cărticele de depuneri” ce a
făcut-o preotul din Ruşi-Moldoviţa, devenit protopresbiter, Vasile Cocârlă,
către Societatea „Şcoala română” din Suceava, pentru înfiinţarea unui
internat12 în care să se adăpostească şcolarii români de religie ortodoxă

9 D. Marmeliuc, “Zece ani de la moartea lui George Tofan”, în Calendarul "Glasul Bucovinei" pe anul 1931, Cernăuți,
1931, p. 18
10 Relatări detaliate despre aceste adunări s-au publicat în „Foaia pedagogică - Bukowiner Pädagogische Blätter”, editată
în perioada 1873-1902”.
1111 Mihai Bocancea, Ionuț-Mihai Nacu. Vasile Bumbac – Profesor, literat și patriot român – Scurtă biografie, Editura George
Tofan Suceava, 2016
12„Gazeta Bucovinei”, Nr. 74, 1893: „ finalizăm negocierile privitoare la cumpărarea tuturor realităţilor (terenurile şi
construcţiile – n. n.), aşa numite ale lui Volcinschi, care se află, în prezent, în posesia dlui proprietar mare din Stroieşti,
George cav. de Popovici, şi anume cu suma de 13.000 florini v. a. (florini vienezi – n. n.), să reparăm şi se adaptăm
edificiile de pe acele realităţi şi să le închiriem, până ce se vor află vrednici imitatori ai Prea Venerabilităţii Sale, care vor
strânge un fond atât de mare, ca să poată înfiinţa un internat pe o bază solidă.”

din Bucovina (maxim 50 de copii pe an). 13 Internatul a fost inaugaurat la
1 noiembrie 190614 și a funcționat 70 de ani.

13 Preotul Vasile Cocârlă, născut la 22 martie 1836, în comuna Costâna - Berindeşti (sat dispărut – n. n.), din părinţi
ţărani, a învăţat şcoala elementară în sătul natal, apoi a continuat la Suceava, a terminat studiile gimnaziale în Cernăuţi,
şi tot acolo şi cursul clerical, în toate clasele cu rezultate remarcabile, purtare bună, economie lăudabilă. La 1866, s-a
căsătorit, la 1867 s-a hirotonit întru diacon şi presbiter, rânduit preot la Costişa, apoi administrator parohial, şi, la 1870,
paroh la Ruşi-Moldoviţa. La 28 iulie 1873, îi moare soția, după șapte ani de la căsătorie, iar în 1882 îi moare și unica
fiică(la doar doisprezece ani). A donat tot restul averii școlii române pentru folosul Școlii de fete din Rădăuți (unde a
studiat fiica lui) și a înființat la 16 ianuarie 1894 Fundația “Veronica și Ștefania Cocârlă” în memoria lor. Moare la 10
ianuarie 1894 (58 de ani). Datorită generozității lui a fost supranumit “mărinimosul mecenat al poporului român”.
14
„Societatea „Şcoala Română” a deschis, cu ziua de 1 noiemvrie 1906, Internatul „Vasile Cocârlă” din Suceava,
cu 35 de elevi, împlinind astfel dorinţa adunării generale. Comitetul apelează din nou la spiritul de jertfă a întregului
popor român din Bucovina şi-l invită să sară cât mai degrabă în ajutorul acestui institut nou creat, ca el să-şi poată
împlini pe deplin misiunea sa şi să devină un nou focar de cultură naţională. Rugăm călduros pe conducătorii
poporului ca să îndemne masele largi ale neamului nostru să contribuie fiecare cu câte ceva la susţinerea internatului
sucevean. / Pentru comitet: Sim. Fl. Marian. George Tofan” (Apărarea Naţională, Nr. 9, Anul I, Cernăuţi, duminică
4 noiembrie stil nou 1906, p. 3); „Invitare la inaugurarea Internatului „Vasile Cocârlă”, în Suceava, care va afla
loc duminică, dimineaţă, în 18 noiemvrie st. n. 1906. Programul: 1). La orele 8 ½, liturghie în sobor, în biserica de la
Mirăuţi. 2). La orele 10, sfinţirea internatului. 3). Salutarea oaspeţilor, din partea preşedintelui societăţii. 4). Imnul
împărătesc, cântat de corul studenţilor. 5). Discurs festiv, rostit de dl. prof. Iancu Nistor. 6). Imn festiv. 7). Cuvântarea
directorului internatului. 8). Răspunsul elevului internatului Nicanor Hopulele. La adunarea generală a Societăţii „Şcoala
română” din Suceava, care se va ţine în aceeaşi zi, la oarele 3 d. a., în localităţile „Clubului român”. Ordinea de zi: 1).
Cuvânt de deschidere, din partea prezidentului. 2). Raportul casierului. 3). Raportul consiliului de control. 4). Raportul
bibliotecarului. 5). Rapoartele filialelor „Şcolii române”. 6). Propuneri eventuale. / În numele comitetului: S. Fl. Marian,
preşedinte, G. Tofan, secretar” (Apărarea Naţională, Nr. 12, Anul I, Cernăuţi, joi 15 noiembrie stil nou 1906, p. 3) pe
http://dragusanul.ro/1906-intamplari-marunte-din-bucovina/?fbclid=IwAR3gogxgkv-qP9l3Mi21RmQtV0tSrPw5Wxaf2bxldRmCmX3Rf-0BVwmDoI

La 21 septembrie 1893 regele Carol I semnează Regulamentul
pentru construcţia localelor de şcoli primare urbane şi rurale: art. 16.
Pentru zona rurală regulamentul menţionează trei modele: şcoala de
cătun cu o singură clasă, şcoala inferioară cu o singură clasă şi locuinţa
învăţătorului şi şcoala rurală superioară cu două sau trei săli de clasă şi
locuinţa învăţătorului15.
O altă lege reper, promulgată pe 9 martie 1896, a fost “Legea (lui
Petre Poni)16 pentru refacerea clădirilor şcolare primare şi înfiinţarea
Casei Şcoalelor” (modificată și îmbunătățită în 1906, 1910, 1919):
instituție subordonată Ministerului Instrucţiunii Publice ce avea menirea de
a administra toate fondurile create prin prezenta lege sau prin alte legi
şcolare.17 Legea aceasta va suferi mai multe modificări între anii 1906,
“vestibulul acestor şcole va fi astfel dispus în cât să poată servi şi de vestiar, şi se va proceda cu o firidă lungă pentru
punerea merindelor copiilor şi cu nişe pentru apa de băut şi lemne de foc tăiate. Şi cu posibilitatea realizării în cazul
şcolilor d egradul I şi II a unei săli unde elevii să exerseze lucru manual. (…) Pentru finisaj se recomandă tencuielile
drepte din var gras, fără profiluri adăugate, iar pentru tavan se specifică montarea pe şipci şi trestie. Pardoseala sălilor
de clasă trebuia să fie făcută din lemn, fiind interzise cele din piatră, cărămidă, ciment sau pământ.” Pereţii şi tavanul
erau văruiţi simplu, încălzirea să făcea cu sobe de cărămidă, fiind interzise cele din fontă, să nu fie copiii în pericol.
Temperatura în sala de clasă pe timp de iarnă trebuia să fie de 14-16 grade Celsius. Felul mobilierului era şi el curpins
îna ctul normativ. De asemenea, într-o sală de clasă existau: pupitrele, catedra, dulapuri, tabla, Biblia, icoana
Mântuitorului sau a Fecioarei Maria, portretele suveranilor, dar şi obiecte necesare procesului didactic şi menţinerii
curăţeniei.” https://jurnalul.antena3.ro/special-jurnalul/scolile-spiru-haret-628499.html (accesat 18.10.2019)
16
https://pse-b.spiruharet.ro/images/secretariat/sinteze/anul_1_pipp/Sinteze_de_curs_Istoria_ideilor_educationale.pdf
1717 Toate fundaţiile şcolare care, prin actele lor de înfiinţare nu erau puse sub o administraţie specială, au trecut sub
administraţia Casei Şcoalelor care, a primit dreptul de a le controla. Subvenţiile din partea Casei Şcoalelor se acordau
comunelor sau judeţelor din următoarele fonduri pe care le administra: fondurile donate de particulari, cu destinaţia de
a servi la construcţii sau înzestrări şcolare; fondurile donate de particulari în folosul învăţământului, însă fără destinaţie
hotărâtă; fondurile care,după diversele dispoziţii ale legii învăţământului primar sau ale altor legi,trebuie să fie vărsate
Casei Şcoalelor; fondurile provenind din plata taxelor şcolare datorate de elevii străini. Sumele care rămâneau
disponibile din aceste fonduri, în fiecare an, după plata subvenţiilor, puteau fi întrebuinţate de Casa Şcoalelor pentru
15

1910, 1919 care vizau, în principal, o mai bună organizare şi extindere a
atribuţiilor Casei Școalelor.
În perioadele 31 martie 1897-30 martie 1899, 14 februarie 1901-20
decembrie 1904, pe 12 martie 1907-27 decembrie 1910, Spiru Haret a fost
numit ministru al Instrucţiunii Publice, care în cele trei mandate a semnat
pentru construirea a circa 2000 de şcoli după planuri standardizate.”18, a
1403 școli pentru adulți (de curs primar, cursuri libere destinate a completa
cultura generală, şcoli de adulţi pentru ucenicii din fabrici, prăvălii şi
ateliere.), şcoli pentru ţărănci (se transmiteau cunoştinţe practice,
casnice), cercuri culturale, biblioteci populare, şezători săteşti, teatru
sătesc, bănci populare şi cooperative țărănești.19. La 5 septembrie 1898
intră în vigoare Regulamentul pentru bibliotecile poporale, iar în 1910
Regulamentul Bibliotecii Pedagogice a Casei Școalelor. Reforma lui Spiru
Haret a contribuit la scăderea analfabetismului de la 78% în 1899 la 61%
în 191220.
Primul congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România
are loc 30 iunie 1898, de Ziua Învăţătorului (instituită atunci).
La 2 ianuarie 1902, o delegaţie de opt învăţători a mers la Spiru
Haret, ministrul învățământului între anii 1901-1904) şi i-au prezentat
propunerea pentru înfiinţarea unei Case de Credit, Economie şi Ajutor a
membrilor corpului didactic și a unui orfelinat pentru copiii dascălilor aflaţi
în nevoi. Legea s-a votat în Senatul României la 19 decembrie 1902, apoi
în Camera Deputaţilor în 10 ianuarie 1903, fiind publicată în Monitorul
Oficial Nr. 4 februarie 1903. Așa se înfiinţează la Bucureşti “Casa de
economii, credit şi ajutor a corpului didactic”. Instituţia a fost creată
pentru pentru acordarea de credite membrilor ei prin avansuri, acordarea
de ajutoare în caz de boală, răniri, infirmităţi, deces, pentru înfiinţarea și
întreţinerea instituţiilor de educaţie pentru copiii dascălilor, precum şi
stabilimente filantropice în folosul acestora. Fondurile Casei se obţineau
din cotizaţii permanente ale membrilor săi, din donaţii, loterii, spectacole,
serbări populare.
dotarea şcolilor cu material didactic sau pentru crearea de diverse mijloace, având drept scop progresul învăţământului
primar.
18 Spiru Haret a reformat şcoala, şi implicit, societatea românească, prin numărul mare de legi de modificare a unor
articole din acte legislative şi prin elaborarea unui număr impresionant de programe şi regulamente indispensabile în
aplicarea legilor şcolare, în cele trei perioade de ministeriat: a) 1897-1899: 6 programe, 34 de regulamente; b) 19011904: 14 programe, 56 de regulamente; c) 1907-1910: 15 programe, 76 de regulamente. Amintim dintre acestea cele
două legi fundamentale pentru organizarea şi activitatea şcolii româneşti: 1. legea învăţământului secundar şi superior
în 1898; 2. legea învăţământului profesional în 1899 (https://adevarul.ro/educatie/scoala/analfabetism1_52544408c7b855ff5614ebc1/index.html accesat 18.10.2019)
19 A infiinţat reviste în scopul culturalizării ţăranilor şi muncitorilor. Programul lui a cuprins acţiuni de editare de carte
didactică accesibilă pentru câţi mai mulţi cititori. Pentru învăţători a creat colecţia „Biblioteca pedagogică”, constituită
din traduceri din pedagogia universală. Haret a sprijinit apariţia revistelor pedagogice „Convorbiri didactice”,
„Învăţământul primar”, „Noua revistă pedagogică”, publicaţii care au inclus articole despre şcolile pentru adulţi.
20 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/cum-se-facea-scoala-in-urma-cu-100-de-ani-869598 (accesat
18.10.2019)

Aceste înfăptuiri s-au multiplicat în întreaga ţara pe măsură ce
Asociaţia Generală a Învăţătorilor s-a întărit cu noi asociaţii judeţene, care
şi-au creat aşezăminte proprii pentru organizarea optimă a activităţilor. Au
fost înfiinţate treptat în fiecare judeţ, Case ale învăţătorilor – acestea
căpătând cu timpul şi competenţe profesionale – librării, case de editură,
tipografii, editând publicaţii diverse care urmăreau perfecţionarea
metodico-ştiinţifică permanentă.
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La 27 august 1905 a avut loc adunarea de constituire a Reuniunii
Şcolare Române din Bucovina, la 7 iulie 1907 a avut loc adunarea
generală a acestei reuniuni, iar GEORGE TOFAN este ales președinte; la
31 ianuarie 1909 s-a transformat în Asociaţia Corpului Didactic Român
din Bucovina (cu filiale la Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc).
Preşedinte al Asociaţiei a fost ales GEORGE TOFAN). Peste un an, în
decembrie 1906, la Rădăuți, are loc primul Congres al asociației.
O altă reușită, a fost deschiderea în 1907 a unui gimnaziu de stat
bilingv la Câmpulung22 (dintr-un total de 14 școlie deschise până la
sfârșitul vieții).
“Casa Prunkul – Teliman este înscrisă în lista monumentelor încă din anul 1955, la categoria Monumente de
arhitectură, sub numărul de inventar 2940 (regiunea Suceava, oraş Suceava), sub denumirea de Casă veche armenească,
str. Pruncului nr. 5. Monumentul este clasat în categoria II, monumente de arhitectură şi grupa valorică B. Proprietarul
imobilului este în acest moment SC „PÂINE CO” SRL Suceava. Imobilul boierilor armeni a fost în proprietatea
asociaţiei învăţătorilor suceveni („Casa Institutorului”), fiind cumpărat de la familia Prunkul Teliman. După 1947, casa
a fost naţionalizată, în ea funcţionând, pe rând, până în anul 1960, „Casa de oaspeţi” a primăriei, apoi, până în 1966,
„Casa Pionierilor”, iar din 1966 restaurantul „Naţional”. După 1990, imobilul a intrat în procesul de privatizare, fiind
vândut în anul 1992 suceveanului Radu Kirstiuk” cf. Aurel Buzincu, directorul Direcţiei de Cultură şi Culte Suceava în
https://adevarul.ro/locale/suceava/cea-mai-frumoasa-cladire-suceveiinterbelice-redevenit-vizibila-crasmaamplasata-fata-fostdaramata-1_56c9f3045ab6550cb80d60d4/index.html
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https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Evolutia%20invatamantului%20din%20Bucovina%20de%20la%2

Între 3-16 august 1913 GEORGE TOFAN se ocupă de organizarea
primelor cursuri de formare pentru corpul profesoral din Bucovina la Dorna
Candreni (ca replică la refuzul autorităților de a permite deplasarea a 37
de profesori la Universitatea de vară de la Vălenii de Munte, condusă de
Nicolae Iorga); tot la Dorna Candreni, se propune organizarea
următoatrelor cursuri, în perioada 12 iulie – 15 august 1914, dar au fost
inaugurate la 19 iulie 1914, iar la scurt timp au fost întrerupte din cauza
izbucnirii războiului.
Între 7 şi 8 iunie 1914, la Suceava are loc primul Congres al
corpului didactic român, care s-a ținut la Dom Polski și în aula Liceului
“Ștefan cel Mare Suceava, iar agapa la Hotelul Langer. Au participat peste
500 din cei cca. 700-800 de învăţători români și bucovineni - președinte:
GEORGE TOFAN. Era totodată și secretarul Societății pentru Cultură și
Literatura Română în Bucovina și este și inspector pentru școlile
românești particulare și apoi a fost numit director al Gimnaziului de Băieți
din Bazargic (Cadrilater).

(foto preluate de pe monitorulsv.ro/galerie).
Semințele Unirii se arată la 17 septembrie 1915, când un grup de
publicişti români din Bucovina, Banat şi Transilvania, redactează o
0Academia%20teologica%20de%20la%20Putna%20la%20Universitatea%20din%20Cernauti.pdf
http://scoalabilca.ro/george-tofan-1880-1920/

declaraţie prin care se solidarizează cu acţiunile întreprinse de Federaţia
Unionistă în scopul realizării unităţii naţionale. Printre semnatari se
numără și GEORGE TOFAN23 - membru fondator al Asociației
Bucovinene, ulterior Federația Unionistă.
Din nefericire, în 1917, GEORGE TOFAN24 este condamnat la
moarte de către autoritățile austroungare pe motivul dezertării din trupele
de ocupație; la îndemnul lui Pan Halippa şi Onisifor Ghibu, George Tofan
se refugiază în Basarabia, iar la 15 iunie organizează şi conduce grupul
de la Bălţi în cadrul cursurilor moldoveneşti de formare de cel puţin două
luni de zile și contribuie la punerea bazelor învăţământului în limba română
şi la introducerea alfabetului latin; participă la apariţia primului număr al
revistei ”Şcoala moldovenească” al Asociaţiei naţionale moldoveneşti a
învăţătorilor şi profesorilor – prima publicaţie didactică din Basarabia în
limba română; a ţinut lecţii la cursul de Istoria românilor pentru învăţători
(Chişinău, Bălţi şi Soroca – vara – toamna 1917); a contribuit și la apariţia
primului număr (24 ianuarie 1918) a cotidianului ”România nouă”; a
susţinut numeroase expuneri la inaugurarea la Chişinău a Universităţii
populare româneşti (18 ianuarie 1918); a participat la adoptarea hotărârii
adunării ”zemstvei ţinutale”25 şi a proprietarilor din județul Bălţi privind
unirea Basarabiei cu România (13 martie 1918).
În 1918 participă la desfășurarea Congresului învățătorilor din
Basarabia, reformează curriculum-ul școlar, diciplinele și manualele în
limba română, iar ca membru al Comisiei Speciale de Examinare a
învăţătorilor debutanţi şi formator (propune și organizează consfătuiri
periodice și întâlniri în cadrul cursurilor de vară ale corpului profesoral. Tot
atunci este numit profesor la Școala Eparhială de fete din Chișinău. Iar pe
6 noiembrie este numit revizor școlar al județului Chișinău de către
Ministerul Instrucțiunii Publice și Cultelor București, însă la 23 noiembrie
1918 (după mai bine de 4 ani de refugiu) se întoarce la Cernăuţi, unde ia
parte activă la ultimele pregătiri pentru istoricul vot de la 28 noiembrie
1918 (Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei
hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României).
Pe 27 octombrie 1918, s-a reunit la Cernăuţi, Adunarea
Constituantă care a hotărât ”Unirea Bucovinei cu celelalte ţări româneşti
într-un stat naţional independent”. A fost ales Consiliul Național în frunte
cu Iancu Flondor, care a preluat conducerea Bucovinei până la înfăptuirea
Unirii. În baza hotărârii adoptate de Congresul întregii populaţii din
Bucovina şi pe baza raportului întocmit de Preşedinţia Consiliului de
23 Discursul lui George Tofan în a 4-a ședință a Consiliului Național din 25 noiembrie 1918:

(http://www.orionmedia.ro/mdd/index.php/cultural-mainmenu-37/1046-unirea-bucovinei-cu-romaniabucovinenii-au-facut-o)
24 GIURCĂ, George. George Tofan – o viață închinată școlii, Editura Țara Fagilor, Suceava, 1995, p. 69
25
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zemstvo

Miniştri, Regele Ferdinand I consfinţește prin Decretul-lege Nr. 3744 din
18/31 decembrie 1918, ratificat de Parlamentul României Mari la 29
decembrie 1919.
Pe 15 noiembrie 1918 este decorat pentru faptele sale cu medalia
Bărbăție și Credință clasa întâi, pentru actele de curaj, abnegaţie şi
devotament, de care a dat dovadă în Basarabia.
În şedinţa Consiliului Naţional din 25 noiembrie 1918, Georghe
Tofan participă ca membru al Comitetului Central al Unirii la Congresul
General al Bucovinei și adoptarea Moțiunii Constituante a Marii Uniri. În
şedinţa Consiliului Naţional Român din Bucovina, George Tofan26 (în
calitate de director adjunct al Comitetului Refugiaţilor şi Voluntarilor
Bucovinei) citește “Declaraţia Comitetului Refugiaţilor şi Voluntarilor
Bucovinei”.27
Între 14-15 februarie 1919, George Tofan organizează la Cernăuţi
al 2-lea Congres al învăţătorilor din cadrul Asociaţiei (nu poate participa
din cauza problemelor de sănătate, dar s-a citit cuvântul de lui deschidere
şi referatul “Crezul nostru”). S-a hotărât formarea în cadrul Asociaţieia 3
secţii – secţia şcolii primare, secţia şcolii secundare, secţia universitară şi
editarea unei publicaţii a învăţătorilor. În aprilie este numit în funcția de
secretar-șef al Departamentului Instrucțiunii Publice din Bucovina
din cadrul Consiliului Secretarilor pentru administrarea provinciei și
director al Școlii Normale din Cernăuți, iar în vară şi ca director al Şcolii
Normale din Cernăuţi.
Pe data de 3 noiembrie 1919 i s-a eliberat Certificatul de alegere ca
deputat al circumscripției electorale Rădăuți în primul Parlament al
României Mari.
Tot în 1919, în baza Decretului-Lege Nr. 2837 din 5 iulie 1919, Casa
de economii, credit şi ajutor a corpului didactic își schimbă denumirea în
Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului, exprimând astfel, şi în denumire,
dublul său scop, de a lucra pentru progresul învăţământului şi de a
îndruma munca pentru ridicarea poporului, de a crea, administra şi
controla instituţii de cultură pentru popor şi a încuraja orice manifestare cu
caracter cultural.28
26 Document de excepţională importanţă istoric publicat în “Calendarul Glasul Poporului”, Cernăuţi, 1937, p. 61
http://ziaruloglinda.blogspot.com/2018/03/(accesat 14.10.2019)
https://www.romuluscioflec.ro/index.php/79-aspecte-ale-receptarii-critice-a-prozatorului-romuluscioflechttp://ziaruloglinda.blogspot.com/2018/03/(accesat 14.10.2019)
27 Iancu Flondor şi Dionisie Bejan180 au acceptat – în urma discuţiei cu Ion Nistor – includerea unui număr de 12
foşti refugiaţi în Consiliul Naţional, convenindu-se asupra convocării Congresului General care să voteze unirea
necondiţionată a Bucovinei cu România.
28 Structura Casei Şcoalelor şi a Culturii Poporului, ca instituţie anexă autonomă a Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor,
cuprindea trei secţiuni: Secţia Administrativă cu serviciile contabilităţii şi contenciosului; Secţia Pedagogică cu serviciile
muzeului pedagogic, muzeului de istorie naturală, laboratoarelor, materialului didactic, publicaţiilor, bibliotecilor şi
conferinţelor pedagogice și Secţia Culturii Poporului cu birourile economic, educaţie fizică şi sănătate, cultural şi artistic.
Legea de organizare şi funcţionare a Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor din anul 1930, partea II-a, referitoare la Casa

Joi, 15 iulie 1920 se stinge GEORGE TOFAN29, răpus de o lungă și
necruțătoare boală la staţiunea balneară Govora. Va fi înmormântat în
Cimitirul Central din Cernăuţi.
Moştenirea culturală a lui George Tofan, după scurta dar intensa
viață, a însemnat numeroase acte şi dispoziţii emise ca preşedinte de
asociaţii, secretar-şef la Instrucţie, deputat, introducerea învățământului în
limba română în Basarabia și Bucovina, 14 şcoli și o universitate nou
înfiinţate sau reformate de pe întregul cuprins al Bucovinei, a înfiinţat bănci
populare, societăţi de consum, cantine şcolare, biblioteci săteşti, muzee,
şcoli de adulţi, grădiniţe de copii. Ne-a rămas o singură monografie de
specialitate din acea vreme și acea regiune istorică, ”Învățământul în
Bucovina”, o Culegere de folclor (pierdută din păcate) și o altă
monografie (tot pierdută), Bucovina culturală, peste 200 de titluri de
articole, 19 reviste şi ziare pe care le-a înființat sau la care doar a
colaborat, membru în 12 asociaţii şi 7 comitete (înfiinţate de el, sau din
care făcea parte), nenumărate întâlniri profesionale de mare valoare,
evenimente culturale organizate cu elevii și cadrele didactice: 14 şezătoriliterare, 5 turnee teatrale şi corale.

Şcoalelor şi a Culturii Poporului şi, mai ales, de Regulamentul pentru aplicarea ei, din 30 martie 1931. această instituţie
rămâne în continuare autonomă, cu personalitate juridică şi cu patrimoniu distinct de cel al statului.
29 N. Iorga spunea: „În sfârşit, lungul, insuportabilul martiriu al lui Gheorghe Tofan a luat sfârşit. Acela al cărui biet
trup era o jalnică ruină –şi ce om voinic şi frumos fusese –se odihneşte acum în pământul ţărişoarei lui bucovinene, pe
care, pe vremuri, ca puţini alţii –aş zice mai mult: ca nimeni altul –n-o sperase numai românească, ci o visase întoarsă
în stăpânirea drepţilor săi moşteni.”

Redacția ziarului Cuvânt moldovenesc, 191730
Prin legea pentru organizarea învățământului primar și normal
primar din 26 iulie 1924, prin legea pentru organizarea învățământului
secundar din 8 mai 1928, prin legea pentru organizarea învățământului
universitar din 22 aprilie 1932 și prin legea pentru organizarea
învățământului industrial din 16 aprilie 1937 se observă interesul crescut
al autorităților pentru acest sistem. 31 Inclusiv definitivarea32 și retribuirea
personalului didactic se făcea după un sistem unic de salarizare (salariu
de bază în funcție de vechime, gradații de merit și gradații militare pentru
foștii combatanți). Personalul didactic primar și secundar ieșea la pensie
la 65 de ani, iar cel universitar la 70 de ani.

Redactia ziarului Cuvant moldovenesc, 1917 în https://www.romuluscioflec.ro/index.php?start=10
Enciclopedia României, cap. VIII, pag. 475-476
32
diploma de definitivat în învățământ era semnată de rege (Carol al 2-lea): https://extranews.ro/scoala-din-perioadainterbelica-te-pregatea-sa-devii-un-om-cueducatie/?fbclid=IwAR3wnFceJ9PLn0Iys8jpGGB1x8ml_INUY2H83jsCvnL7jFXUPZshcEm1up4
30
31
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Guvernul Iorga emite în anul 1932, 14 aprilie, prima Lege a
bibliotecilor de la noi, urmate de decretele din 1952 și 1959 și
regulamentele din 1955 și 1966.
În anul 1934 “populaţia şcolară a judeţului Suceava (între 5-18 ani)
a fost de 31.490 locuitori (2.258 mediu urban şi 29.232 mediu rural). Şcoli
secundare. 1 liceu de băieţi, 1 liceu de fete, 1 gimnaziu comercial de băieţi,
1 gimnaziu de fete, 1 gimnaziu industrial de băieţi, 1 şcoală inferioară de
agricultură şi 1 gimnaziu profesional de fete, toate în oraşul Suceava.
Şcoli primare 84, din care 80 rurale şi 4 urbane (83 şcoli de stat şi 1
confesională), cu un număr total de 21.045 elevi (1.506 mediu urban şi
19.539 mediu rural) şi cu 395 învăţători şi alt personal didactic (situaţia din
1934).
Grădinițe de copii: 5, din care 3 rurale şi 2 urbane, cu un număr total
de 335 copii (240 mediu urban şi 95 mediu rural) şi cu 6 conducătoare
(situaţia din 1934).
De asemenea activau în județ: Fundaţia Culturală Regală “Principele
Carol” (avea cămine culturale în Solca, Arbore, Bosancea, Comăneşti,
Dănila, Luizii-Humorului, Părhăuţi, Slobozia-Pruncului şi Soloneţ); Casa
Şcoalelor şi a culturii poporului (întreţinea în judeţul Suceava 53 cămine
culturale, 3 societăţi muzicale şi 12 biblioteci, în total de 68 organizaţi
culturale dintre care 32 aveau personalitate juridică); Societatea “Arcaşul”
are organizaţii în Părhăuţi, Stupca, Ilişeşti, Pătrăuţi-pe-Suceava,
Bosancea, Pârteştii-de-Jis, Mihoveni, Răuseni, Arbore, Buninţi şi
Bălăceana; Muzeul oraşului; Casa naţională (cu bibliotecă); Liga
Culturală, Ateneul Român, Societatea „Şcoala Română”; Reniunea
învăţătorimii române, Societatea clerului „Mitropolitul Silvestru”,
Societatea creştină germană poporală; Cercul militar; Clubul
intelectualilor, Clubul român; Însoţirea orăşenilor români; Asociaţia
33
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_educa%C8%9Biei_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia#/media/Fi%C8%99ier:Ro
mania_1930_literacy_RO.svg

culturală a meseriaşilor, Societatea „Unirea Româncuţelor”; Societatea
corală şi muzicală „Ciprian Porumbescu”, câteva societăţi culturale
evreieşti, 1 club de tir, 1 club de vânătoare, 5 asociaţii sportive, 2
cinematografe. În oraşul Solca erau Societatea culturală „Clubul român”,
Societatea. Culturală “Sentinela poporului”, Liga poporală catolică
germană, 1 club de vânătoare.”34
În 1938 are loc la Constanţa - Congresul al XXVII-lea (ultimul) al
învățătorilor și a avut ca puncte de dezbatere situaţia materială a școlilor,
pregătirea universitară, introducerea cooperativelor învăţătoreşti, situația
Casei Școalelor, a Caselor învăţătorilor, librăriilor; revistelor.
Începând cu 1 iunie 1942 s-au înfiinţat şi în sudul Bucovinei
Inspectorate şcolare de plasă în judeţele Câmpulung, Dorohoi, Rădăuţi şi
Suceava.
Schimbarea regimului politic după 1944 și reforma învăţământului
din 1948 (perioadă când Asociaţia Învătătorilor, ca şi alte asociaţii, a fost
interzisă, iar bunurile realizate prin forţe proprii au trecut ilegal la stat) a
însemnat o reală stagnare a învățământului. În această perioadă, 1948 –
1989, învăţătorii şi-au desfăşurat activitatea ca muncitori din sistemul de
învățământ fiind încadraţi în Sindicatul Învăţământului.
Din 23 martie 1945 s-a trecut la gimnaziul unic de patru ani, deschis
tuturor copiilor care absolviseră cursurile şcolii primare de patru ani.
În iarna anului 1946 s-a declanşat campania naţională de lichidare
a analfabetismului, o problemă încă majoră la vremea aceea în România.
Campania avea ca obiectiv alfabetizarea populaţiei active, între 16-56 ani,
neştiutoare de carte şi ea a fost declarată ca încheiată în 1956.
Casa Şcoalelor îşi va păstra structura şi atribuţiile până la
desfiinţarea sa în anul 1948 (rămâne doar sindicatul, CAR-ul, un club al
învățătorilor și câteva cercuri metodologice). Casa Şcoalelor şi a culturii
poporului întreținuse până atunci în judeţul Suceava 53 cămine culturale,
3 societăţi muzicale şi 12 biblioteci, adică un total de 68 organizaţii
culturale dintre care 32 aveau personalitate juridică.
Prin Decretul nr. 56/1951 cursurile gimnaziale şi liceale de 8 ani sunt
reduse la o durată de 4 ani, redusă apoi la 3 ani, ca în URSS. “Potrivit
specialiştilor, perioada comunistă poate fi împărţită în trei segmente de
timp, bazate pe cele trei reforme. Prima dintre ele a fost „reforma” din
1948-194935, care, în esenţă, a instalat un sistem după modelul
educaţional din URSS, cea de-a doua a fost reforma din 1958, care a
liberalizat mai multe segmente ale sistemului de învăţământ, precum şi
cea de-a treia din 1972, care din nou restricţiona sistemul şi readucea
ideologia naţional-stalinistă în sistemul educaţional. Rămâne, însă, faptul
http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/suceava/(accesat 30.10.2019)
"Reforma învățământului", publicată prin Decretul 175 în Monitorul Oficial din 3 august 1948, a fost doar începutul
aplicării ideologiei comuniste în domeniul învățământului românesc
34

35

că circa trei decenii, între 1950-1980, s-a investit foarte mult în învăţământ
cu rezultate pozitive foarte importante – sporirea numărului unităţilor de
învăţământ şi a efectivelor personalului didactic, creşterea spectaculoasă
a cifrelor de şcolarizare în învăţământul de toate gradele, etc. Printre
primele măsuri ale Republicii Socialiste găsim şi Legea de Reformă a
Învăţământului, din 3 august 1948, care va rămâne în vigoare, cu
modificări, până în 1968, când redevenea organică şi aşa rămânând în
continuare: 197836 şi 199537.”38Biblioteca Centrală de Stat, a fost creată în
anul 1956 cu fondurile reunite ale Bibliotecii Ateneului Român și Bibliotecii
Ionel I. Brătianu.
După 31 de ani de absență, prin Legea Nr. 6/1969 privind Statutul
personalului didactic, se înfiinţează casele corpului didactic39 ,,instituţie
cu caracter metodic din învăţământul de cultură generală, profesional şi
tehnic.” (Art. 2). Pusă sub girul inspectoratului şcolar şi al sindicatului din
învăţământ, noua instituţie trebuia să organizeze activităţi de pregătire
ştiinţifică de specialitate, pedagogică şi metodică dar şi… de însuşire a
politicii partidului” unic. Cele mai importante realizări au fost întemeierea
unor valoroase biblioteci de specialitate, laboratoare cu mijloace audiovizuale, cercuri, formaţii corale, orchestre etc.
În 1976 apare organizaţia „Şoimii Patriei”, o organizaţie comunistă a
copiilor preşcolari şi şcolari, în vârstă de patru- şapte ani. „Pionierii” sau
mişcarea pionierească grupa elevii de gimnaziu, a fost subordonată, în
intervalul 1949-1966, Uniunii Tineretului Comunist, organizaţie ce prelua
de la începutul liceului pe toţi elevii. Dacă în primii ani de funcţionare a
sistemului exista o anumită selecţie, după 1972 trecerea dintr-un stadiu în
altul era formală deşi se făcea cu mult fast. La 21 decembrie 1978 apare
Legea educației și învățământului Nr. 28.
La 5 octombrie 1986, printr-o notă telefonică, se desființează toate
casele corpului didactic din ţară, iar peste două luni apare Ordinul MEI Nr.
7656/31.12.1986 prin care se legalizează această hotărâre.
În ianuarie 1990, prin OMÎS Nr. 49867 se reînființează casele
corpului didactic din ţară ca “instituții județene de resurse, inovații și
expertiză, promovare a mișcării pentru reformă, centre de documentare și
informare, de perfecționare și dezvoltare profesională și personală”.
Pe 24 iulie 1995 se promulgă Legea Nr. 84 - Legea învățământului
prin care învățământul obligatoriu este de 8 clase și Legea privind Statutul
personalului didactic 128/1997, prin legea din 1999 de 9 clase, iar prin
Legea Nr. 268/ 2003 se decide învățământul obligatoriu la 10 clase. Apare
Legea nr. 28 din 21 decembrie 1978 - Legea educaţiei şi învăţământului, Emitent: Marea Adunare Națională, apărut
în Buletinul Oficial nr. 113 din 26 decembrie 1978.
37
Legea nr.84 din 24 iulie 1995 -Legea învăţământului, text republicat în M.Of. nr. 606/10 dec. 1999
38
http://www.verticalonline.ro/scoala-romaneasca-dupa-model-sovietic-i
39(http://www.monitoruljuridic.ro/act/lege-nr-6-din-14-martie-1969-privind-statutul-personalului-didactic-dinrepublica-socialista-romania-emitent-marea-adunare-nationala-publicat-216.html
36

și Legea nr. 334 din 31 mai 2002 - Legea bibliotecilor realizată după
modelul bibliotecilor UE.
În baza Hotărârii Guvernului României nr. 225 din 7 martie 1990 se
înființează Universitatea din Suceava s-a înființat. Fostul Institut
Pedagogic de 3 ani înființat în anul 1963, transformat în 1976 în Institutul
de Învățământ Superior, cu dublu profil: universitar și tehnic. Între 19841990 a funcționat ca Institut de subingineri, subordonat Institutului
Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iași. “Universitatea din Suceava
continuă tradițiile culturale și de învățământ superior din Bucovina,
reprezentate de școlile domnești din nordul Moldovei, de Academia de la
Putna, de Institutul Teologic (între anii 1944-1948), de Universitatea din
Cernăuți și de Facultatea de Silvicultură de la Câmpulung Moldovenesc.”
40

Pe 10 octombrie 2005 se emite OUG Nr. 75 privind asigurarea
calității în învățământ, care prevede înființarea Agenției Române pentru
Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar urmată de Legea nr.
87/2006 privind asigurarea calității în educație, iar pe 5 ianuarie 2011
apare Legea Nr. 1/2011 sau Legea educaţiei naţionale, actuală.

40

https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_%E2%80%9E%C8%98tefan_cel_Mare%E2%80%9D_din_Suceava

3. ISTORIC CCD “GEORGE TOFAN” SUCEAVA
La 15 ianuarie 1970 a fost înfiinţată Casa Corpului Didactic Suceava
ca instituţie extrabugetară cu activitate îndrumată şi controlată de către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava. Prin LEGEA Nr. 6 din 14 martie
1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă
România (art. 251”Ministerul Învãţãmântului este autorizat ca, împreunã
cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului
Bucureşti, să înfiinţeze în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti Casa
Corpului Didactic”).
Primul ei sediu a fost pe strada Nicolae Bălcescu în fosta Casă a
Învățătorului (Institutorului), fosta Casă Pruncu, fostul Gimnaziu Comercial
de Băieți „Dr. C. Angelescu" 41, actualul Restaurant Naţional, împreună cu
Inspectoratul Școlar Județean, până în 1974.

42

În 15 mai 1971 – Casa Corpului Didactic Suceava devine instituţie
bugetară cu autonomie proprie prin Adresa Nr. 9867/1970 a Ministerului
Învăţământului şi Ştiinţei.
În 1974 se mută în sediul tipografiei din str. Tipografiei, Nr. 1
Suceava, apoi se mută în imobillul Liceului “Petru Rareș” Suceava.
În perioada octombrie 1975 – decembrie 1980 se mută în fosta Casă
a Învățătorului (actualul Restaurant “Naţional”). Apoi are sediul în imobilul
de pe Str. Ștefan cel Mare Suceava, 1979-1980, demolat ulterior.

februarie 1943: spațiu închiriat pentru suma de 180.000 lei anual. La acea dată erau înscriși 286 elevi ( 52 elevi interni,
197 la gazde și restul cu domiciliu stabil în Suceava). Elevii beneficiau de burse obținute prin concurs, iar taxele erau
de 10.000 lei. Gimnaziul era încadrat cu 17 cadre didactice (12 barbați și 5 femei), care predau următoarele discipline
de învățământ: religia, româna, franceza, germana, matematica, fizica, chimia, geografia, istoria, caligrafia, instrucția
civică, desenul, stenografia, dreptul, corespondeță comercială, muzica, educatia fizică; ... în anul 1945 a fost cumparată
cu banii părinților elevilor Casa Pruncu (cf. http://master.cedcsv.ro/cedc/index.php/informatii/istoric)
42
Ion
Poenaru
(Antimiți)
în
Suceava,
leaganul
sufletului
nostru
!(https://www.facebook.com/groups/1792743851022785/)
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În perioada ianuarie 1981 – octombrie 1985 se mută în imobilul Al.
Preutesei din strada Dragoș Vodă Nr. 4 Suceava.
În perioada noiembrie 1985 – octombrie 1986 se mută în sediul
Liceului Pedagogic.
La 5 octombrie 1986, fără nicio explicaţie, printr-o notă telefonică, se
desființează Casa Corpului Didactic Suceava (asemenea și celelalte case
ale corpului didactic din ţară), urmată de Ordinul M:E:I. Nr.
7656/31.12.1986 cu privire la preluarea activității acestora de către
inspectoratele școlare județene; se menține, doar biblioteca ce rămâne în
sediul Liceului Pedagogic (mutat în 1969 din localul de pe Strada Lecca
Moraru Nr.17 A –unde s-a mutat Liceul Economic, pe Strada Mărășești
Nr. 57).
În ianuarie 1990, prin OMÎS Nr. 49867, cu aplicare din 15 februarie
1990, Casa Corpului Didactic Suceava îşi reia activitatea ca “instituție
județeană de resurse, inovații și expertiză, promovare a mișcării pentru
reformă, centre de documentare și informare, de perfecționare și
dezvoltare profesională și personală”. Sediul ei este în fostul Cabinet de
Partid de pe strada Vasile Bumbac Nr. 14 43

Din 1994 se mută în fostul Internat de băieți “pr. Vasile Cocârlă”, din
Aleea Nucului Nr. 10 Suceava.
Din august 2003 se mută în sediul actualului ISJ Suceava din Calea
Unirii Nr. 15 (fost internat al Colegiului Tehnic „Petru Muşat” Suceava).
Din 2004 revine în fostul Internat de băieți pr. Vasile Cocârlă (fostele
Ateliere ale Colegiului “Ștefan cel Mare”) din Aleea Nucului nr 10 Suceava.

mitropolitul Bucovinei, Visarion Puiu a hotărât în 1938 construirea unui azil pentru bătrâni în Suceava şi a unei
cantine pentru săraci pe o proprietate mai veche a mitropoliei, fosta casă a poetului Vasile Bumbac, susținută financiar
prin Fondul bisericesc; Casa prof. Ioan Zugrav ce devine apoi Școală de cântăreți bisericești (1948-1952), fostă
grădiniță și Casa Pionierilor (1954), fostul Cabinet de Partid (1970), fost sediu al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților,
fost sediu al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor (ADIGD) și al Asociației Județene
pentru Apă și Canalizare (AJAC) Suceava, actualul sediu al DNA ST Suceava) cf. https://doxologia.ro/viatabisericii/biografii-luminoase/ce-facut-mitropolitul-visarion-puiu-cu-760-kgaur?fbclid=IwAR1iqXbC7iTiUDIDyaE30DfdhvHYOdueV1mS9EgoKEa2YWghuOP6oaCLTi4
43

La 5 noiembrie 2005 se înfiinţează EDITURA “GEORGE TOFAN”
SUCEAVA (BNR Nr. 944/04.10.2005), iar Casa Corpului Didactic
Suceava primeşte denumirea Casa Corpului Didactic “George Tofan”
Suceava (OM 3534/03.04.2006).
În februarie 2006 apare primul număr al revistei Şcoala
Bucovineană, revista Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava.
DIRECTORII INSTITUȚIEI:
 ianuarie 1970 - mai 1971 prof. Vasile Dănilă;
 mai 1971 - mai 1974 prof. Aurel Stavarache;
 iunie 1974 - noiembrie 1975 prof. Petru Armănaşu;
 decembrie 1975 – octombrie 1986 prof. Gheorghe Giurcă;
 ianuarie 1990 - aprilie 1992 prof. Georgeta Raţă;
 ianuarie 1992 – decembrie 1992 prof. Filaret Vizeteu;
 ianuarie 1993 – iunie 1994 prof. Gica Pînzaru;
 iulie 1994 – iunie 1997 prof. Gheorghe Cojocaru;
 iulie 1997- iunie 2005 prof. Luiza Butnaru;
 iunie 2005 - mai 2009 prof. Traian Duminică;
 mai 2009 - octombrie 2009 prof. Constantin Mărgineanu;
 octombrie 2009 - septembrie 2012 prof. Traian Duminică;
 septembrie 2012 - iunie 2016 prof. Constantin Mărgineanu;
 iunie 2016 – prezent - prof. Elena-Manuela David.
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2016-2018
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4.PERSONALUL CASEI CORPULUI DIDACTIC SUCEAVA

PRIMUL DIRECTOR
(onorific – plătit extrabugetar)
╬ profesor de limba română
Vasile DĂNILĂ
15 ianuarie 1970 – mai 1971
Profesor la Școala Normală “Mihai
Eminescu” Suceava
(prin LEGEA Nr. 6 din 14 martie 1969 privind
Statutul personalului didactic din Republica
Socialistă România)
Profesor metodist:
Secretar:
Tehnoredactor:
Bibliotecar:

╬ Silvia Andruhovschi
╬ Valeria Parascan
Liviu Burac
Rodica Țîmpău

SEDIU: Casa Prunkul-Teliman / Casa Învățătorului - Liceul Comercial
(1945)/ Casa Pionierului / Restaurantul Naţional (Str. Nicolae Bălcescu
Suceava).

(foto preluată de pe Grup public pe Facebook – ”Suceava, leagănul
sufletului nostru!”)

DIRECTOR TITULAR
(bugetar)
profesor de istorie
Aurel STAVARACHE
mai 1971 – 31 mai 1974
Profesor la Grupul Școlar Economic și
administrativ “Dimitrie Cantemir” Suceava
(CCD devine instituţie bugetară cu
autonomie proprie prin Adresa Nr. 9867 /
1970 a Ministerului Învăţământului şi
Ştiinţei)
Profesor metodist
Secretar:
Tehnoredactor:
Bibliotecar:

╬ Ion Lazăr
╬ Valeria Parascan
Liviu Burac
Rodica Țîmpău

SEDIU: Casa Prunkul-Teliman / Casa Învățătorului - Liceul Comercial (1945)/
Casa Pionierului / Restaurantul Naţional (Str. Nicolae Bălcescu Suceava)

(foto preluată de pe Grup public pe Facebook – ”Suceava, leagănul
sufletului nostru!”)

DIRECTOR TITULAR
╬ profesor de geografie
Petru Gh. ARMĂNAȘU
iunie 1974 – 30 noiembrie 1975
Profesor al Liceului Militar„Ștefan cel Mare” Câmpulung
Moldovenesc – 1959 , al Liceului Silvic Câmpulung Moldovenesc, al
Liceului Ștefan cel Mare Suceava, al Liceul Teoretic “Petru Rareș”
Suceava, Preşedinte al Consiliului Judeţean al Organizaţiei
Pionierilor Suceava – 1972 (medaliat prin Decretul Nr. 259 din 28 iunie
1972 privind conferirea de ordine și medalii ale RSR unor cadre didactice
din învățământul de toate gradele, cu prilejul zilei de 30 iunie - "Ziua
Învățătorului")

Profesor metodist
Secretar:
Tehnoredactor:
Bibliotecar:

Dana Velicu
╬ Valeria Parascan
Liviu Burac
Rodica Țîmpău

SEDII: Înteprinderea Poligrafică Suceava, Str. Tipografiei Nr. 1 Suceava,
Liceul teoretic “Petru Rareș”, Str. Mihai Viteazul Nr. 12, Suceava

(foto preluată scribd.com/document/398214286/13-Colegiul-NationalPetru-Rares-Suceava)

DIRECTOR TITULAR
profesor de limba română
Gheorghe GIURCĂ
1 decembrie 1975 –
15 octombrie 1986
Profesor
la
Școala
Generală
Mitocul
Dragomirnei, Școala Normală “Mihai Eminescu”
Suceava, inspector școlar la IȘJ Suceava
Distincții și premii: medalia „30 de ani de la
eliberarea României de sub dominația fascistã”,
Decret prezidenþial nr. 140/1974; titlul de
„Profesor evidențiat”, Ordinul Ministrului
Educației și Învãțãmîntului, nr. 1293/26 iunie
1978; titlul de „Cetãțean de onoare” al satului
Adîncata, Consiliul Local, 26 oct. 2006; premiul
acordat de Fundația Culturalã a Bucovinei în
1977, pentru lucrarea ”George Tofan – o viațã
închinatã școlii; premiul acordat de Fundația
Culturalã a Bucovinei în 2005 pentru lucrarea
”Istoria învãțãmîntului din Suceava; premiul
acordat de Fundația Culturalã a Bucovinei în
2009 pentru lucrarea Secvențe cultural-literare
bucovinene; premiul I „Crucea lui Ștefan cel
Mare Și Sfînt” acordat de Societatea Culturalã
ștefan cel Mare din Suceava la 7 decembrie
2012, pentru ”Monografia satului Adîncata din
județul Suceava”.
Profesori metodiști
Secretar:
Tehnoredactor:
Bibliotecar:

╬ Radu Dolipschi
Maria Hladiuc
╬ Valeria Parascan
Liviu Burac
Rodica Țîmpău

SEDII: Casa Învățătorului (oct. 1975 - dec. 1979), Str. Nicolae Bălcescu
Suceava,
Str. Ștefan cel Mare Suceava (imobil demolat (1979-1980),
Imobilul Al Preutesei, Str. Dragoș Vodă Nr. 4 Suceava
Școala Normală “Mihai Eminescu” Suceava Str. Mărășești Nr. 57.

Imobil demolat (1979-1980), Str. Ștefan cel Mare Suceava (foto arhiva
personală a domnului Giurcă)

Imobilul Al. Preutesei, Str. Dragoș Vodă Nr. 4 Suceava (foto preluate de
pe Grup public pe Facebook – ”Suceava, leagănul sufletului nostru!”)

Școala Normală “Mihai Eminescu” Suceava, Str. Mărășești

Conttribuții editoriale:
 Gheorghe Giurcă, Personalități ale școlii bucovinene: George Tofan, în
„Excelsior” revista școlii Normale Suceava, Nr. 2/1992, p. 5.
 Gheorghe Giurcă, Primul Congres al învățătorilor români din Bucovina,
în „Țara Fagilor” (serie nouă), Suceava, Nr. 1/1993, p.5.
 Gheorghe Giurcă, George Tofan, un apostol al neamului, în revista
“Ţara Fagilor” (serie nouă), Suceava, an III, Nr.3 din 1995, p. 1-2 și în
„Glasul națiunii”, Chișiinău, Nr. 8/1995, p. 8.
 Gheorghe Giurcă, George Tofan – in memoriam, în „Crai nou”,
Suceava, 15 iulie 1995, p. 3.
 Gheorghe Giurcă, George Tofan și viața literară din Bucovina, în
„Bucovina literară” (serie nouă), Suceava, Nr. 8-10/1995, p. 23-25.
 Gheorghe Giurcă, George Tofan profesorul, în „Glasul Bucovinei”,
(Cernăuți, Nr. 4/1995, p. 59-60; în „Codrul Cosminului”; în „Analele
științifice de istorie ale USV” (serie nouă), Nr. 2/1996, p. 500-510.
 Gheorghe Giurcă, George Tofan– militant pentru unire, în „Țara Fagilor”
(serie nouă), Suceava, Nr. 5/1996.
 Gheorghe Giurcă, George Tofan – o viaţă închinată şcolii, Editura Ţara
Fagilor, Suceava, 1995.
 aprilie 1998 - a apărut primul număr al revistei trimestriale Preocupări
didactice, ulterior Școala (redactor-șef)
 Gheorghe Giurcă, Istoria învățământului din Suceava, Tipografia ROF,
Suceava, 2004.
 Gheorghe Giurcă, Personalitate marcantă a vieţii culturale din
Bucovina: George Tofan, în “Izvorul” – 150 de ani de şcoală la Bilca,
Editura Septentrion, Rădăuţi, 2011, p. 52-57.
 Gheorghe Giurcă , File din istoria Școlii Normale „Mihai Eminescu” din
Suceava, Suceava, 1994;
 Gheorghe Giurcă, Împotriva lui Cronos, Suceava, 2000;
 Coautor al unor cãrți: ”Jocuri didactice matematice pentru grãdinițele de
copii, Suceava, 1977; ”Ghid de informare școlarã și profesionalã”,
Suceava, 1978; reeditare 1986; Județul Suceava, Colecția Județele
patriei, Ed. Sport-Turism, 1980; ”Noțiuni de agriculturã și silviculturã pentru
școlile generale din zona de munte (manual experimental)”, Suceava,
1980; ”Parohia „Buna Vestire” din Iași. File de monografie”, Iași, 2008;
Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava. Albumul promoției 1957,
Suceava 2012.
Nota telefonică a ministerului de desființare a CCD-urilor pe 15
octombrie 1986, urmată de Ordinul MEI Nr. 7656/31.12.1986 cu privire
la preluarea activității acestora de către inspectoratele școlare
județene; se menține doar biblioteca (biblioteca și bibliotecara rămân
la Liceul Pedagogic)

DIRECTOR TITULAR
profesor de limba franceză și engleză
Georgeta RAȚĂ
1 ianuarie 1990 – 30 aprilie 1992
Profesor la Liceul Alimentar Suceava, Liceul Economic şi Liceul Industrial
Nr. 4 din Suceava, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 6 şi Nr. 10 din Suceava,
Liceul Industrial Nr. 2 din Suceava, Şcoala cu clasele I-X Nr. 1 din
Dumbrăveni, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 din Adâncata, Şcoala cu clasele
I-VIII Nr. 1 din Dorohoi și Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli din
Dorohoi (prin OMÎS Nr. 49867 cu aplicare din 15 februarie 1990, Casa
Corpului Didactic Suceava îşi reia activitatea ca “instituție județeană
de resurse, inovații și expertiză, promovare a mișcării pentru reformă,
centre de documentare și informare, de perfecționare și dezvoltare
profesională și personală”).
Profesori metodiști

Secretar:
Bibliotecar:

Dumitru Olinici
Anca Dumenco
Maria Hladiuc
Niculina Holca
Rodica Țîmpău

SEDIU: fostul Cabinet de Partid, Str. Vasile Bumbac Nr. 14 Suceava

DIRECTOR CU DELEGAȚIE
profesor de istorie,
Filaret VIZETEU
1 mai 1992 - 30 decembrie 1992
Profesor
la
Liceul
de
Industrie
Alimentară, Casa pionerilor, Suceava,
inspector școlar la IȘJ Suceava

Profesori metodiști
Secretar:
Bibliotecar:

Dumitru Olinici
Anca Dumenco
Niculina Holca
Rodica Țîmpău

SEDIU: fostul Cabinet de Partid, Str. Vasile Bumbac Nr. 14, Suceava

DIRECTOR CU DELEGAȚIE
╬ profesor de filozofie,
Gica PÂNZARU
1 ianuarie 1993 – 30 iunie 1994
Profesor la Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu”
Suceava, inspector școlar la IȘJ Suceava

Profesori metodiști
Secretar:
Bibliotecar:

Dumitru Olinici
Anca Dumenco
Niculina Holca
Rodica Țîmpău

SEDIU: fostul Cabinet de Partid, Str. Vasile Bumbac Nr. 14, Suceava

DIRECTOR TITULAR
profesor de limba română,
Gheorghe COJOCARU
1 iulie 1994 – 30 iunie 1997
Profesor la Școala cu clasele I-VIII Plopeni,
inspector școlar la IȘJ Suceava

Profesori metodiști

Secretar:
Bibliotecar:
Muncitori:
Paznic:

Aura Abăseacă (Hapenciuc)
Maria Hladiuc,
Luiza Butnaru
╬ Minodora Brătianu
Niculina Holca
Rodica Țîmpău
Lăcrămioara Gogu
Marcel Ungureanu
Nicolae Ungureanu

Sediu: fostul Internat de băieți “pr. Vasile Cocârlă” (fostele Ateliere ale
Colegiului “Ștefan cel Mare” Suceava), actualul sediu al CCD, Aleea
Nucului Nr. 10 Suceava, (împreună cu CJAPP)

DIRECTOR TITULAR
profesor de filozofie,
Luiza BUTNARU
1 iulie 1997 – iunie 2005
Profesor la Grupul Școlar pentru Industrie
Alimentară Suceava, Liceul Economic

Profesori metodiști

Secretar:
Bibliotecar:
Documentarist:
Informatician:
Contabil:
Administrator financiar:
Casier:
Șofer:
Muncitori:
Paznic:

Aura Abăseacă (Hapenciuc)
╬ Radu Dolipschi
Dana Oprea (Zup)
╬ Minodora Brătianu
Maria Angheluță
╬ Constantin Blănaru
Maria Corjan
╬ Gica Pânzaru
Niculina Holca
Rodica Țîmpău
Luminița Popescu (Andronachi)
Iulia Baldazar
Nicolae Coșarcă
Cătălin Laslău
Mariana Litvinchevici
Sorin Teodorovici
Gabriela Marula
Hafea Valentina
Cristian Petrișor
Lăcrămioara Gogu
Marcel Ungureanu
Nicolae Ungureanu

SEDII:
• fostul Internat de băieți “pr. Vasile Cocârlă” (fostele Ateliere ale
Colegiului “Ștefan cel Mare” Suceava), actualul sediu al CCD, Aleea
Nucului Nr. 10 Suceava

• Împreună cu ISJ-ul, Bd. Unirii Nr. 15 (pentru 6 luni, cu excepția bibliotecii
care rămâne în imobil)
• fostul Internat de băieți “pr. Vasile Cocârlă” (fostele Ateliere ale
Colegiului “Ștefan cel Mare” Suceava), actualul sediu al CCD, Aleea
Nucului Nr. 10 Suceava, (împreună cu CJAPP)

Contribuții:
 Projet européen pour la formation des maîntres à l’enseignement des
sciences.
 Projet no. 94437-CP- 1- 2001 – 1- RO- COMENIUS –C21 - Seminar
național, finanțat de Fundația pentru o Societate Deschisă România
 Pedagogii alternative în învățământul românesc, Suceava 28, 29, 30
mai 1999
 ”Educația timpurie pentru valori”, derulat la Suceava până vineri, în
cadrul programului Socrates, 17 mai 1999
 Seminar educațional cu participare internațională, în cadrul
componentei ARION a programului european SOCRATES
 Proiectul european SUCPRIM –ultimul seminar, 2000
Succesul perioadei 1995-2000 s-a datorat colaborării dintre MEN, ISE,
ISJ, CCD Suceava, Consiliul Britanic, Centrul Educația 2000+, IRDO și
alte organizații neguvernamentale, care se ocupau de reforma în educație

DIRECTOR TITULAR
profesor de matematică,
Traian DUMINICĂ
20 iunie 2005 – 7 mai 2009/
octombrie 2009–septembrie 2012
Profesor la Liceul Militar Câmpulung
Moldovenesc, inspector școlar la IȘJ
Suceava, profesor la Liceul “Alexandru cel
Bun” Gura Humorului, profesor metodist la
CCD
Profesori metodiști

Secretar:
Bibliotecar:
Documentarist:
Redactor
Informatician:
Muncitori:
Contabili:
Administrator
financiar:
Casier:
Paznic:
Șofer:
Muncitor:

Dana Oprea (Zup)
Maria Corjan,
╬ Gica Pânzaru,
Ciprian Baiu,
Mădălina Duminică,
Elena Chideșa,
Valeria Onofrei,
Liliana Georgeta Cojocaru,
Georgeta Colibaba,
Lidia Acostoaie,
Valeria Leonte,
Rodica Cotin,
Maria Guzu,
Vasile Monacu
Niculina Holca
Elena Rîmbu
Daniela Argatu
Iulia Baldazar
Alina Șandru
Cătălin Laslău
Lăcrămioara Gogu
Marcel Ungureanu
Mariana Litvinchevici
Sorin Teodorovici
Delia Simioneasa
Gabriela Marula
Nicolae Ungureanu
Cristian Petrișor
Lăcrămioara Gogu

SEDIU: fostul Internat de băieți “pr. Vasile Cocârlă” (fostele Ateliere ale
Colegiului “Ștefan cel Mare” Suceava), actualul sediu al CCD, Aleea
Nucului Nr. 10 Suceava.

Contribuții:
 5 noiembrie 2005 – se înfiinţează
EDITURA “George Tofan” Suceava (BNR Nr. 944/04.10.2005).
• Casa Corpului Didactic Suceava primeşte denumirea Casa Corpului
Didactic “George Tofan” Suceava (OM 3534/03.04.2006).
• febr. 2006 – apare primul număr al revistei Şcoala Bucovineană, revista
Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava.

• introduce sesiunile anuale de comunicări științifice și referate ale
personalului didactic și didactic auxiliar.
• inițiază Gala profesorilor suceveni (5 Octombrie) – 2005, 2006, 2007,
2008, ... .
• primul curs acreditat – PAIDEIA – 2005.
• lansează orchestra de muzică populară a CCD, formată din cadre
didactice
• înființează Asociația Cultural-Științifică și Profesională CLUBUL
CADRELOR DIDACTICE BUCOVINA, 28.12.2010.
• inițiere și demersuri pentru noul sediu al CCD (proiect).
• înițiază proiectul editorial de recuperare a publicațiilor lui George Tofan
și îngrijește și editează, în perioada 2012-2021, alături de Gavril Irimescu
și prof. Gheorghe Giurcă: „Învățământul în Bucovina”, ”Publicistica,
vol. I-IV, ”Corespondența lui George Tofan” de Teodor Balan, ediția a
II-a, Editura George Tofan Suceava.
•

DIRECTOR TITULAR
profesor de limba română și franceză,
Constantin MĂRGINEANU
mai 2009 - oct. 2009 /
septembrie 2012- iunie 2016

Profesori metodiști

Secretar:
Bibliotecar:
Documentarist:
Redactor
Informatician:
Contabili:
Administrator financiar:
Casier:
Muncitor:

Profesor la Școala cu clasele I-VIII
Soloneț, profesor și director la Școala cu
clasele I-VIII Nr. 10 Suceava, profesor la
Şcoala Generală nr. 8 Suceava, director la
Şcoala Generală nr. 9.
Distincții: Diplomă şi medalie „Meritul
pentru învăţământ” clasa I; Diploma
„Gheorghe Lazăr” clasa I; Diplomă pentru
participarea excepţională la concursul
internaţional „Ţara mea curată” 2010
Traian Duminică
Dana Oprea (Zup)
Georgeta Colibaba,
╬ Gica Pânzaru,
Liliana Georgeta Cojocaru,
Elena Chideșa,
Valeria Onofrei,
Liliana Georgeta Cojocaru,
Georgeta Colibaba,
Rodica Cotin,
Vasile Monacu
Elena Rîmbu
Daniela Argatu
Iulia Baldazar
Alina Șandru
Cătălin Laslău
Mariana Litvinchevici
Sorin Teodorovici
Delia Simioneasa
Gabriela Marula
Lăcrămioara Gogu

SEDIU: fostul Internat de băieți “pr. Vasile Cocârlă” (fostele Ateliere ale
Colegiului “Ștefan cel Mare” Suceava), actualul sediu al CCD, Aleea
Nucului Nr. 10 Suceava

Contribuții:
Îgijeștede apariția: ”Foaia Societăţii pentru literatură şi Cultura română în Bucovina” 1865 –
1869 , ed. revizuită (monografie), Ed. George Tofan Suceava, 2009, ISBN 978-973-1862-95-8
Construirea noului sediu al CCD „George Tofan” Suceava.

Premiul pentru ediție îngrijită - Fundaţia Culturală a Bucovinei

(prin OM 4713/23.08.2010 se desființează posturile de secretar,
documentarist, redactor, administrator financiar, administrator de
patrimoniu, casier)

DIRECTOR TITULAR
profesor de matematică
Elena-Manuela DAVID
din iunie 2016
Profesor și director-adjunct la Colegiul
Național ”Petru Rareș” , inspector școlar
pentru minorități naționale la IȘJ
Suceava

Profesori metodiști

Traian Duminică
Dana Oprea (Zup)
Georgeta Colibaba,
Liliana Georgeta Cojocaru,
Elena Chideșa,
Valeria Onofrei,
Liliana Georgeta Cojocaru,
Georgeta Colibaba,
Rodica Cotin,
Maria Guzu,
Vasile Monacu
Ariana Coțovanu
Anna Ștefură
Irina Biciușcă
Tatiana Vîntur
Valeria Leonte
Daniela Ceredeev

Marilena Mocanu
Mariana Ciupu
Florin Viu
Florin Ilincăi

Secretar:
Bibliotecar:
Informatician:
Contabil:
Muncitor:

Elena Rîmbu
Cristina Adomnicăi
Daniela Argatu
Cătălin Laslău
Sorin Teodorovici
Lăcrămioara Gogu

SEDIU: fostul Internat de băieți “pr. Vasile Cocârlă” (fostele Ateliere ale
Colegiului “Ștefan cel Mare” Suceava), actualul sediu al CCD, Aleea
Nucului Nr. 10 Suceava.

Contribuții:
- Club de Storytelling al CCD al Suceava (din 2017)
- British Corner al CCD Suceava (din 2018)
- Côté Francophone (din 2019)
- Seminarii Lions Quest (din 2017)
- Emisiunea „Inspirație în educație” la RadioAS
- Conferință SuperTeach (2019)
- MERITO: Universitate de vară și iarnă; ateliere de învătare colaborativă
(din 2018)
- Partener Asociația Alianța Franceză Suceava (din 2018)
- Partener Proiectul "Promoting Open Resilient Inclusive Societies for
Youth" - PRIORITY , finantat de UE prin ERASMUS +, 604571-EPP-12018-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN (2019)
- Conferință de Educație Timpurie cu tema ”Tehnologie și dezvoltarea
inteligenței matematice” cu speakeri și traineri străini (2019)
- Proiectul SUPORT ACTIVITĂȚI DIDACTICE ÎN ONLINE - PROIECT
CCD-IȘJ pentru susținerea activităților didactice în online pe perioada
pandemiei
- BookHub Educational Resources (din 2019)
- Ludotecă (din 2016)

