SCURT ISTORIC
• 15 ian.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 Socialista Romania (art. 251”Ministerul Învãţãmîntului este
autorizat ca, împreunã cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, sa
înfiinţeze în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti Casa corpului didactic”). Sediul ei era pe strada Nicolae
Bălcescu, fosta Casă a Învățătorului, fosta Casă Pruncu, fostul Liceu Comercial, actualul Restaurant Naţional)
împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, până în 1974.
• 15 mai 1971 – Casa Corpului Didactic Suceava devine instituţie bugetară cu autonomie proprie prin Adresa
nr. 9867 / 1970 a Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei
• 1974 – se mută în sediul tipografiei din str. Tipografiei, nr. 1 Suceava apoi se mută în imobillul Liceului “Petru
Rareș” Suceava.
• Octombrie 1975 – decembrie 1980 - se mută în fosta Casă a Învățătorului (actualul Restaurant Naţional
• Ianuarie 1981 – octombrie 1985 - se mută în imobilul Al. Preutesei din strada Dragoș Vodă nr. 4 Suceava
• noiembrie 1985 – octombrie 1986 se mută în sediul Liceului Pedagogic
• 5 oct.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.
• ianuarie 1990 – 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 stradaVasile Bumbac nr. 14.
• din 1994 se mută în fostul Internat de băieți “pr. Vasile Cocârlă” (fostele Atelire ale Colegiului “Ștefan cel
Mare” Suceava)
• din august 2003 se mută în sediul actualului ISJ din Calea Unirii nr. 15.
• din 2004 (sediul actual) revine în fostul Internatul de băieți pr. Vasile Cocârlă (fostele Atelire ale Colegiului
“Ștefan cel Mare” Suceava) din Aleea Nucului nr 10.
•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)
• febr. 2006 – apare primul număr al revistei Şcoala Bucovineană, revista Casei Corpului Didactic ”George
Tofan” Suceava
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