
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CTIA/CEAC 

GHIDUL 
ELEVULUI 

An școlar 2017/2018 



COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ  

DIN SUCEAVA  

oferă servicii educaţionale pentru tineri şi adulţi în domeniile/specializările: resurse naturale şi protecţia 

mediului, tehnic şi servicii prin liceu tehnologic învăţământ de zi, rută directă şi școală profesională.  

Şcolarizăm elevi din tot judeţul motiv pentru care asigurăm cazare în cămin şi masă în cantina şcolii. 

LICEU- filiera tehnologică, învățământ de zi 

Profil Domeniul Nr. clase 

Resurse naturale şi protecţia mediului Industrie alimentară 13 

Resurse naturale şi protecţia mediului Protecţia mediului 5 

Tehnic Electronică automatizări 

Mecatronică 

8 

Servicii Turism şi alimentaţie 4 

Total         30 

Școala profesională 

 Domeniul  Calificarea Număr 

clase 

Industrie alimentară Brutar patiser 3 

Mecanică Mecanic auto 1 

Tinichigiu vopsitor 1 

Turism și alimentație Licrător lotelier 1 

Total Clase  8 

 

RESURSE UMANE RESURSE MATERIALE 
  

Personal didactic şi nedidactic   săli de curs – 16 

- 65 cadre didactice, din care:  cabinete – 4, 

- 41  cu gradul didactic I  laboratoare – 3 

-  8  profesori cu doctorat   1 laborator AEL 

- 13  cu gradul didactic II                  2 laboratoare informatică 

-   6 cu definitivat    1 laborator mecatronică 

-  bibliotecar  1 cabinet  firmă de exerciţiu 

-  2 laboranţi  5 spaţii pentru pregătire practică 

  o bibliotecă cu peste 25.000 de volume 

  o sală de sport  

  un teren de sport 

  1 internat –  150 locuri 

  o cantină cu 200 locuri/serie 

  microfabrica cu 4 ateliere de producţie 

  cabinet medical 

  un cabinet de consiliere 

  un centru de carieră 

  spălătorie 



ELEMENTE  DE  CULTURĂ  ORGANIZAȚIONALĂ 

 

Misiunea  școlii 

Misiunea școlii noastre  constă în conturarea unei personalităţi puternice a viitorilor absolvenţi pentru 

inserţia lor pe piaţa muncii şi pentru continuarea învăţării pe tot parcursul vieţii, prin promovarea formării 

totale, la nivelul cerinţelor europene şi în acord cu nevoile de dezvoltare ale societăţii româneşti.  

Viziunea școlii 

Viziunea C.T.I.A. privind viitorul acestei şcoli este de a o consolida ca instituţie integrată mediului social şi 

economic, de a o transforma într-un centru de resurse educaţionale şi servicii aduse comunităţii, capabilă ca 

prin calitatea formării profesionale şi educaţiei ce o oferă elevilor săi să contribuie la dezvoltarea oraşului şi 

a judeţului. 

 

Valorile noastre  

CURAJ , TOLERANȚĂ, INTELIGENȚĂ, AMBIȚIE 

 

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ   

deține Steagul Verde,  purtând titlul de    

ECOȘCOALĂ 

 încă din anul 2006. 

În acest program, COLEGIUL  TEHNIC  DE  INDUSTRIE ALIMENTARĂ , activează neîntrerupt de 

10 ani derulând proiecte și activități  de responsabilitate  civică și  de educație ecologică. 

Implicarea responsabilă și de durată a  

COLEGIULUI TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ    

  în  program a fost  recunoscută în anul 2016  prin acordarea  

 plachetei ,,Eco Școală”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ  

  a obținut din anul 2016 , statutul de  

ȘCOALĂ EUROPEANĂ 

 ca recunoaștere a  eforturilor  de aliniere a  programelor de formare profesională la  standardele Uniunii 

Europene. 

Obținerea Statutului  de 

                                                             ȘCOALĂ EUROPEANĂ   

 

 

 

 

demonstrează calitatea şi coerenţa managementului şcolii reflectat în documentele  de proiectare strategică, 

dar şi impactul pe care activităţile derulate în proiectele europene le-a avut asupra culturii organizaţionale a 

şcolii 

Elemente de cultură organizațională: 

Pagina  web a școlii: www.ctiasv.ro  

Revista ,,Caleidoscop” 

Balul Bobocilor 

Concurs de idei de afaceri ,,Inițiativa în afaceri” 

Concurs de educație anteprenorială ,,Antreprenor pentru viitor” 

Concursul județean ,,Cetățean european” 

Concursul județean ,,Alege sănătatea!”  

Memorialul ,,Baraboi/Braicu”  

Eveniment sportiv AER/ ,,Altruism, Empatie, Respect” 

Eveniment de recunoaștere a performanței școlare  ,,Pași spre succes” 

Echipa nucleu ,,Tineri de succes” 

Festivalul anotimpirilor: ,,Zburdalia” ,, Festivalul Toamnei”  

Concurs  județean ,,Biodiversity” 

Școala de vară ,,English is FUNtastic” 

Centrul de Carieră ,,Acces la succes” 

Concursul  județean ,,Edu-Teh -creativitate și inovare” 

Programe de voluntariat ecologic: ,,Recicleta”,  ,,Viitorul  e verde!” 

Eveniment anual ,,Săptămâna europeană a  competențelor profesionale 

http://www.ctiasv.ro/


INFORMAȚII UTILE 

Extras din ROF al CTIA 

 Beneficiarii primari ai educaţiei au următoarele obligaţii: 

a) Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 

competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. 

b) Elevii sunt obligaţi de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul 

părinţilor, de a se prezenta la cabinetul medical pentru a nu  periclita sănătatea colegilor sau a personalului din unitate. 

c) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi să se prezinte la şcoală într-o ţinută vestimentară 

decentă şi adecvată şi să poarte elementele de identificare. 

 Este interzis elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar: 

- să părăsească unitatea de învăţământ în timpul programului şcolar fără aprobarea părinţilor şi avizul 

profesorului diriginte;  

- să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, 

droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 

- să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau de alte 

produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau 

altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de 

învăţământ; 

- să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de 

la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului 

didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; 

- să înregistreze activitatea didactică, prin excepţie de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar 

cu acordul cadrului didactic, în cazul în care activitatea poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

- să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare; 

- să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de 

personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora; 

- să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

- să invite/faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor; 

- să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei; 

d) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru 

consemnarea notelor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru informare în legătură cu situaţia lor 

şcolară. 

Art. 12 – Accesul în laboratoarele de fizică, chimie, biologie, informatică şi cabinetele de specialitate ale şcolii se va 

face numai după ce elevii îşi vor însuşi normele specifice proprii pentru prevenirea accidentelor. În prima oră din 

fiecare an şcolar, desfăşurată în laborator, cabinet sau atelier este obligatorie instruirea pe linie de securitatea muncii, 

consemnată în fişa colectivă de instructaj, semnată de fiecare elev. 

Art. 12 - Educaţia fizică se va face numai pe terenul sau în sala de sport sub supravegherea şi coordonarea unui cadru 

didactic care răspunde de siguranţa elevilor. Profesorul răspunde direct de securitatea elevilor în timpul orei de sport. 

Pentru a preveni accidentările, este obligatorie o disciplină riguroasă în timpul desfăşurării lecţiei. 

Art. 15 – Este strict interzis fumatul şi consumul de substanţe etnobotanice în şcoală şi în perimetrul şcolii. Sunt de 

asemenea interzise consumul şi comercializarea de băuturi alcoolice şi droguri, precum şi introducerea acestora în 

şcoală. 

Art. 18 - Uniforma şi felul de a o purta reprezintă şcoala, este semnul distinctiv al apartenenţei la o unitate de elită a 

învăţământului sucevean. Ea evită, totodată, excesul competiţiei vestimentare. Prin urmare, este obligatorie 

purtarea uniformei (sacou de culoare neagră/bleumarin, cămaşă-maletă albă + ecusonul la piept) în incinta 

şcolii şi la activităţile în care elevii reprezintă Colegiul. În toate împrejurările elevii Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava vor avea o ţinută decentă, curată şi îngrijită. 

Art. 19 - În orele de educaţie fizică, elevii vor purta echipamentul sportiv recomandat de profesori constând din 

trening (bluză şi pantaloni) specific anotimpului, pantofi de sport. 



Oportunități: 

 Participarea la  evenimentele școlii 

 Participarea la concursuri și olimpiade 

 Participarea la Târgul Liceelor 

 Implicarea în activități de voluntariat 

 Inițierea și organizarea de activități extracurriculare 

  Recuperarea decalajelor prin participarea la  programe de pregătire suplimentară 

 Pregăirea pentru performanță 

 Consiliere pentru carieră 

 Participarea la  excursii școlare, vizite  de studii sau info-trip  

 Implicarea și participarea la proiecte europene Comenius+ 

 

Elevii CTIA beneficiază de : 

  Sprijin financiar prin programul ,,Bani de liceu”; 

 Sprijin  financiar prin programul ,, EURO 200” pentru achiziția de calculatoare; 

 Decontarea abonamentelor pentru elevii care fac naveta, conform legislației în vigoare; 

 Bursă profesională pentru  elevii școlii profesionale; 

 Bursă de merit pentru rezultate deosebite; 

 Programe speciale pentru clasele USV. 

 

Programul zilei: 
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An școlar 2017-2018 

REPARTIȚIA CLASELOR PE SĂLI 
 

PROGRAM 

Dimineața După amiaza  
SALA ETAJ CLASA DIRIGINTE SALA ETAJ CLASA DIRIGINTE 

9 PARTER XI C Pîrghie Mirela 9 PARTER IX Asp Cioraru Ana 

16 I XII A Aolăriței Gabriela 16 I IX E Buda Niga Crăița 

17 I XI F Gvinda Bianca 17 I IX B Vesa Ana 

18 I XI A Rusu Aurica 18 I IX A Darie Mihaela 

19 I XI I Pătuleanu Liliana 19 I IX Csp Giuraniuc Gabriela  

24 II XII D Tompea Petruța 24 II X G Herdeș Daniela 

26 II XII C Lohănel Oana 26 II X A Lepcaliuc Monica 

28 II XI E Doroftei Dana 28 II X D Buhu Narcisa 

30 II XI G Macovei Narcisa 30 II IX C Măzăreanu Angelica 

31 II XII E Niță Daniela 31 II X C Crețu Angela 

36 III XII H Calistru Mihaela 36 III IX F Dumitru C-tin 

39 III XII B Sahleanu Emil 39 III X F Iacentiuc Violeta 

40 III XI D Strugaru Loredana 40 III X B Roibu Cristina 

41 III XII F Filoti Iuliana 41 III IX D Stamatin Corina 

42 III XI B Radu Melania 42 III X E Lupan Cristina 

CMA M
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XI H Bahan Ștefan CMA M
IC

R
O

F
A

B
R
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Ă

 

X Bsp Țui Andreea 

CC1 
X A sp Avrămiuc Zaraza CC1 - - 

XI A sp Brumă Diana  - - 

CC2 
XI C sp Românu Ionuț CC2 IX Bsp Costîn Dan 

XI B sp Tanasă Cătălina  - - 

CE2 XII G Popescu Cristina CE2 - - 

Birou director, director adjunct  parter 

Secretariat  parter 

Cancelaria  etaj 1, școală 

Contabilitate  etaj 2, școală 

Cabinet psiholog școlar  etaj 3, școală 

Sala de ședințe  etaj 3 , școală 

Biblioteca școlară   cămin internat parter 

Cabinetul medical   cămin internat, parter 













 

Contact:  Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

                Str. Dimitrie Cantemir nr. 5 

                Tel. 0230.522304 

                E_mail: ctiasv@yahoo.ro 

                Pagina INTERNET: www.ctiasv.ro 

                Facebook: CTIA Sv. ;  Centrul de cariera ,,Acces la succes” 

 

 

mailto:ctiasv@yahoo.ro
http://www.ctiasv.ro/
https://www.facebook.com/pg/ctiasv/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Acces-la-succes-Centrul-de-cariera-CTIA-Suceava-345248765662181/?fref=ts


 




