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Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret" Suceava, este o unitate şcolară 

reprezentativă pentru întregul areal al Judeţului Suceava şi nu numai, care prin calitatea actului 

educaţional, prin diversitatea specializărilor atent selectate, sunt în acord cu cerinţele de formare 
ale pieţii ocupaţionale. 

Onorându-şi blazonul de Şcoală Europeană, titlu obţinut în martie 2014, unitatea noastră 
oferă servicii educaţionale de calitate recunoscute atât la nivel judeţean, naţional cât şi la nivel 

european, servicii care au la bază performanţa, responsabilitatea, toleranţa, egalitatea de şanse 
pentru dezvoltarea valorilor umane şi formarea competenţelor necesare pentru evoluţia într-o 
societate democratică bazată pe valori ale cetăţeanului european modern. 

În ultimii ani oferta educaţională a colegiului a suferit unele transformări în contextul 
evoluţiei societăţii româneşti în plan socio-economic, politic şi în concordanţă cu necesităţile de 
formare existente la nivel european. 

În consecinţă, Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret" Suceava are o evoluţie 
ascendentă atât din punct de vedere al bazei materiale cât şi din punctul de vedere al calităţii 
actului educaţional prestat de personalul didactic, fapt recunoscut de întreaga comunitate locală şi 

nu în ultimul rând de unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar cu care instituţia noastră 
are diverse parteneriate. 

Considerăm deosebit de important ca elevii noştri să fie permanent preocupaţi de propria 
dezvoltare profesională, de formare de competenţe profesionale şi lingvistice în vederea formării 
de valori şi atitudini care să le permită adaptarea la o societate aflată într-o evoluţie continuă. 

Toate aceste deziderate nu pot fi analizate fără o largă colaborare între actorii implicaţi în 
educaţia şi formarea elevilor. Din acest motiv ŞCOALA rămâne locul marilor speranţe, al visurilor şi 
de ce nu a împlinirilor. 

Noi, oamenii şcolii, preferăm să transformăm ŞCOALA într-un spaţiu nu numai al 
aşteptărilor dar şi al marilor realizări, iar acest lucru îl putem realiza prin eforturile tuturor: elevi, 
părinţi, cadre didactice şi mai ales guvernanţi. 

Reţeta este simplă: MUNCĂ, ÎNVĂŢĂTURĂ, MUNCĂ. 
 

prof. Virginei IORDACHE 

Director Colegiul Naţional de Informatică 
"Spiru Haret", Suceava 

PASIUNEA TA - MISIUNEA NOASTRĂ!

Ancorată continuu în realitate, unitatea noastră şcolară a implementat până în prezent 

numeroase proiecte europene, de parteneriat educaţional Comenius, Leonardo da Vinci, POSDRU,

la Colegiul Naţional de Informatică
"Spiru Haret"

BINE AŢI VENIT!

Cei 817 de elevi care îşi desăvârşesc studiile în instituţia noastră, repartizaţi în 29 de 

clase, sunt îndrumaţi de un colectiv competent, plin de solicitudine format din 51 cadre didactice, 

care împreună cu cei 32 membri ai personalului didactic auxiliar şi nedidactic, alcătuiesc o echipă 

puternică şi care împreună contribuie la asigurarea unui climat sigur de educaţie formală şi 

informală. 

 înconjurător, pe egalitatea între sexe la locul de muncă şi în viaţa socială. 

 Erasmus +, derulate de către elevii colegiului şi profesorii acestuia cu scopul formării de cetăţeni 

capabili să construiască într-o societate multiculturală, incluzivă, bazată pe respect faţă de mediul



DESPRE NOI

MISIUNEA ŞCOLII

 Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” Suceava își propune
prin implicare, responsabilizare, profesionalism, performanță maximă și 
obiectivitate să ofere pe termen lung servicii educaționale în vederea formării
unor tineri capabili să se adapteze unei societăți informaționale în continuă
schimbare, în raport cu interesele și aptitudinile lor, în concordanță cu cerințele 
pieței forței de muncă, prin promovarea spiritului democratic, a identității 
sociale și culturale, a toleranței și a diversității în spațiul european.

VIZIUNEA ŞCOLII

 Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” Suceava are misiunea de
a educa tinerii în spiritul cetățeniei democratice, respectând egalitatea de șanse
în pregătirea lor, pentru a fi cetățeni respectabili ai unei Europe unite și de a 
încuraja elevii și cadrele didactice pentru a-și utiliza potențialul pentru cunoaștere
și dezvoltarea competențelor individuale.
 Prin întregul proces instructiv-educativ colegiul nostru vizează formarea de
oameni cu înaltă ținută morală, cu dragoste față de valorile naționale, toleranți, cu
spirit competitiv dezvoltat, capabili de a se integra activ și responsabil în familie,
mediu profesional și social, de a se adapta și orienta rapid într-o societate dinamică.



SCURT ISTORIC

SCURT ISTORIC

1990 - se în�inţează Liceul de Informatică din Suceava prin adresa nr. 33333 
              Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei, având câte patru clase  de informatică pe 
              �ecare nivel de studiu. Sediul unității școlare nou în�ințate a fost în incinta Şcolii
              Generale nr. 1, din Suceava;
1993 - liceul se mută în sediul în cartierul Obcine;
           - se în�inţează cu ajutorul Fundaţiei Soros, Centrul Interşcolar de Informatică  unic
              la nivel de judeţ; 
1994 - se în�inţeză în cadrul liceului primele clase de gimnaziu;
1998 - Liceul de Informatică Suceava , fuzionează cu Grupul Școar Sanitar Suceava , 
             preluând clasele de liceu, personalul didactic și nedidactic precum  şi baza 
             materială a  acestuia,  în conformitate cu  O.M. nr. 4402 din 31.aug.1998 și
             adresei nr. 38408 din 31.aug..1998 emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean
             Suceava , mutându-și sediul în strada Zorilor Nr.17, Municipiul Suceava
1999 - conform Ordinului M.E.N. nr. 17408 din august,1999, la solicitarea personalului
              didactic, liceului i se modi�că  titulatura în Liceul de Informatică ”Spiru Haret”;
           - în urma fuziunii sus amintite, Liceul de Informatică ”Spiru Haret” îşi diversi�că 
             specializările, oferind tinerilor liceeni posibilitatea de a opta pentru specializările:
                        * Matematică Informatică Intensiv;
                        * Științele naturii  Engleză Intensiv;
                        * Ştiinţele Naturii;
2005 - conform Ordinului M.E.N. nr. 4363 din 21 iun.2005,  datorită rezultatelor deosebite
              obținute cu elevii, unității noastre i se atribuie titlul de colegiu, purtând denumirea 
              de  Colegiul Naţional de Informatică ”Spiru Haret”  Suceava
2011 - colegiul obține acreditarea din partea ARACIP pentru specializarea Filologie, 
             subspecializarea Jurnalism
2013 - unitatea noastră școlară este acreditată pentru școlarizarea la nivelul III postliceal I
              specializarea analist programator   
2014 - Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret”obține de titlul de Școala Europeană,
              ca urmare  a dezvoltării relațiilor de colaborare internaționale
2015 - Aniversarea a 25 de ani de învăţământ informatic preuniversitar



În anul 2005 Ministerul Educaţiei şi Cercetării a acordat DIPLOMA DE EXCELENŢĂ
şcolii noastre pentru CALITATEA ACTULUI EDUCAŢIONAL

ACREDITĂRI

ARACIP
ECDL

ECO-ŞCOALA
ŞCOALA EUROPEANĂ
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MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV

Pentru anul şcolar 2016-2017 Colegiul Naţional de Informatică vă propune
următoarele subspecializări în cadrul secţiei de Matematică Informatică 
Intensiv:

- INFORMATICĂ MANAGERIALĂ (28 loc.): constituie o legătură reală cu 
oferta de muncă existentă pe piaţă, deoarece există o creştere a cererii de 
specialişti IT,  atât  din  partea  agenţilor  economici  naţionali,  cât  şi  a 
companiilor multinaţionale. În cadrul acestei subspecializări se stabileşte 
o  bună  legătură  între  activitatea  practică  şi  cerinţele  actuale  din 
perspectiva  unui  specialist  IT  în  domeniul  aplicaţiilor(  Microsoft  O�ce 
2013, Oracle, Cisco, programare C++).
 
-  GRAFICĂ  DIGITALĂ (28 loc.):  în  cadrul  acestei  subspecializări  se  
urmăreşte creşterea  calităţii  educaţiei  prin  extinderea  ofertei  curriculare
 bazată  pe  tehnologii  moderne  de  prelucrare  gra�că  şi  video(gra�că 
digitală,  gra�că  vectorială,  gra�că  3D,  etc).  Absolvenţii  acestei  secţii  au 
şanse  reale  de  a  îşi găsi  un  loc  de  muncă  în  domeniul  publicităţii,  
mass-mediei,  trustruri  de presă din România.

-  PAGINI  WEB  (28  loc.):  această  subspecializare  urmăreşte  studierea 
modalităţiilor  de  realizare,  gestionare,  întreţinere  a  pginilor  WEB(de  tip 
magazin  virtual,  blog,  site  persoanal,etc.).  Toate  informaţiile  teoretice 
sunt transpuse în aplicaţii practice în cadrul laboratoarelor de informatică
 utilizând noţiuni avansate de programare HTML, CSS, PHP sau My SQL.  



Pentru anul şcolar 2016-2017 Colegiul Naţional de Informatică vă propune
următoarele subspecializări în cadrul specializării de ŞTIINŢE ALE NATURII:

ŞTIINŢELE NATURII - BIOLOGIE CHIMIE

-  BIOLOGIE  -  CHIMIE  (56  loc.):  în  cadrul  acestei  specializări  elevii  vor 
dobândi  cunoştinţe  teoretice  şi  abilități  practice  necesare  admiterii  în 
învăţământul superior de medicină. 
 Prin dezvoltarea abilităţilor practice elevilor li se maximizează şansele
integrării  pe  piaţa  muncii  în  cadrul  laboratoarelor  de  analize  medicale.  La 
această  specializare  elevii  vor  căpăta  şi  abilităţi  digitale  ceea  ce  oferă  un 
argument  în  plus  în  utilizarea  echipamentelor  medicale  moderne  care 
utilizează calculatorul (tomograf, echipamente laser).  
 
-  BIOLOGIE  -  CHIMIE  INTENSIV  ENGLEZĂ  (28  loc.):  În  cadul  orelor  de 
pregătire vor � incluse ore suplimentare de limbă engleză, astfel încât să se 
asigure o pregătire temeinică în vederea obţinerii certi�catelor CAMBRIDGE 
și creșterii șanselor pentru ocuparea unui loc de muncă în toate țările UE.



FILOLOGIE 

FILOLOGIE
Pentru anul şcolar 2016-2017 Colegiul Naţional de Informatică vă propune să
studiați în  în cadrul specializării FILOLOGIE ca și a specializării JURNALISM:

-  JURNALISM (28 loc.):  este  cea  mai  nouă  specializare  din  cadrul  ofertei  de  
şcolarizare oferită  de  coegiul  nostru.  În  cadrul  acestei  subspecializări  se  
vor  dezvolta elevilor competenţe de comunicare,  de exprimare corectă,  clară 
şi  coerentă în limba română, să înţeleagă şi să producă mesaje orale şi scrise în 
diverse  situaţii  de  comunicare.  Absolvenţii  acestei  specializări  vor  reuşi  prin 
intermediul competenţelor  lingvistice  obţinute  să  îşi  continue  studiile  
în cadrul învăţământului  superior  de  pro�l,  sau  să  se  poată  integra  pe  piaţa  
muncii  în domeniul editurilor, trusturilor de presă și mass-media.
 



FILOLOGIE 

În cadrul programului INFO-Smart Free After School Colegiul Naţional de Informatică
 “Spiru Haret” vă oferă gratuit următoarele servicii pentru copilul dumneavoastră:
- ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi;
- consultaţii la orice disciplină;
- activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă, igienă şi anatomie
personală;
- stimularea creativităţii, aptituinilor şi talentelor copiilor în domeniul utilizării
computerului, limbile străine, muzicii, picturii şi dansului modern, în funcţie de 
opţiunile elevilor;
- activităţi de recreere şi socializare: aniversarea zilei de naştere, excursii, tabere, etc.

La cantina colegiului asigurăm contra cost masa de prânz cu meniu înbunătățit  în
condiţii de maximă siguranță și igienă.  

GIMNAZIU CLASA A V-A

Învata azi pentru ziua de mâine!

CLASĂ DE EXCELENŢĂ
ENGLEZĂ INFORMATICĂ INTENSIV

INFO-smart
FREE

After school



În anul 2016 corpul profesoral de la Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret”
este alcătuit din 51 de cadre didactice, dintre care 41 sunt profesori titulari ai 
colegiului iar 11 sunt cadre didactice suplinitoare cu norma de bază în cadrul
colegiului.

RESURSE UMANE

Învata azi pentru ziua de mâine!

CORPUL PROFESORAL

profesori cu doctorat
profesori cu gradul didactic I
profesori cu gradul didactic II
profesori cu definitivat
profesori fără definitivat

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

58%

42% personal nedidactic
personal didactic auxiliar



BAZA MATERIALĂ

SÂLI DE CLASĂ:  19 săli de clasă

LABORATOARE:      6 laboratoare de informatică
            1 laborator chimie
           1 laborator de �zică
           1 laborator de biologie
           1 laborator de științe

CABINETE:    2 cabinete de matematică
            1 cabinet de geogra�e
            1 cabinet de istorie
            1 cabinet de limba şi literatura română
            1 cabinet de limbi moderne
            1 cabinet de asistenţă psihopedagogică 
BIBLIOTECĂ   dotată cu peste 17000 de volume

SALĂ DE FESTIVITĂŢI  dotată cu videoproiector şi tablă inteligentă

SALĂ MULTIMEDIA   dotată cu laptop, videoproiector, ecran proiecţie, conectată 
   la internet.

TEREN ŞI SALĂ DE SPORT dotată cu aparate de �tness
TIPOGRAFIE

CĂMIN   cu 200 de locuri de cazare şi cu posibilitatea conectării
   la internet

CANTINĂ   la care pot servi masa 300 de elevi şi studenţi

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO pentru şcoală şi cămin
PARC şi PARCARE PROPRIE   CENTRALĂ TERMICĂ PROPRIE



REZULTATE LA CONCURSURI ŞCOLARE
 INTERNAŢIONALE

Pentru prima dată în istoria de 12 ani a concursului,
 un elev român, elev la 

Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret” din Suceava, a obţinut medalia
de “aur absolut” la Olimpiada de Informatică a ţărilor din Europa Centrală 

şi de Sud-Est care a avut loc în  Ungaria în anul 2005. 

Elevii Colegiului Naţional de Informatică “Spiru Haret” din Suceava au obţinut
rezultate remarcabile la diferite concursuri şi olimpiade internaţionale:
   - medalia de bronz, Olimpiada Internaţională de Chimie, Australia, 1998;
   - medalia de aur, Olimpiada Internaţională de Chimie, Bangkok, 1999;
   - medalia de bronz, Balcaniada de  Informatică, 2003;
   - medalia de aur absolut, Olimpiada de Informatică a ţărilor din Europa Centrală 
   şi de Sud-Est, Ungaria, 2005;
   - medalia de argint, Olimpiada Internaţională de Informatică, Polonia, 2005.
 



REZULTATE LA CONCURSURI ŞCOLARE
NAŢIONALE

La concursurile şcolare naţionale elevii colegiului nostru au obţinut un
număr de 90 de distincţii:
    - 12 premii I;
    - 20 premii II;
    - 16 premii III;
    - 39 de menţiuni şi
    - 7 premii speciale.

La concursurile şcolare interjudeţene şi judeţene elevii colegiului nostru au 
obţinut 390 de distincţii:
    - 115 premii I;
    - 68 premii II;
    - 59 premii III;
    - 145 de menţiuni şi
    -  3 premii speciale.

REZULTATE LA CONCURSURI ŞCOLARE
JUDEŢENE ŞI INTERJUDEŢENE



Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret” 
este centru  acreditat de testare pentru 
obţinerea Permisului 
European de Conducere a Calculatorului ECDL. 
Acest permis este cel mai răspândit program 
de certi�care a aptitudinilor de operare pe 
calculator recunoscut la nivel internaţional în 
148 de ţări.

CENTRU ACREDITAT DE TESTARE ECDL

Certi�cările ECDL PROFIL START BAC şi  
ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care 
doresc să echivaleze proba de Competenţe
digitale din cadrul Bacalaureatului Naţional cu
Permisul ECDL.  

Programa pentru obținerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de 
liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și 
a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregătească chiar în cadrul orelor de la școală pentru
 obținerea unei certi�cări cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul ECDL,
 elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competențe digitale de l
a Bacalaureat.



PROIECTE EUROPENE

În perioada 2006-2008 s-a desfăşurat programul
Educaţia-Punte Trasfrontalieră, cod Perseus 
RO-2006/018-449.01.02.08 finanţat de Uniunea 
Europeană în cadrul Programului de Vecinătate
România-Ucraina. Parteneri în acest proiect au fost:
     - Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret”,
       Suceava;
     - Şcoala Medie din comuna Petraşivca, Raionul Herţa, 
        Regiunea Cernăuţi, Ucraina;
     - Primăria Municipiului Suceava, România.
 Proiectul a contribuit la creşterea potenţialului mediului cultural şi 
educativ dintre părţile împlicate şi, prin sensibilizarea opiniei publice,
la necesitatea dezvoltării unei zone de cooperare în zona de frontieră 
dintre România şi Ucraina. În cadrul proiectului s-au desfăşurat 
activităţi de consiliere, instruire şi formare cu caracter extracurricular
acordat elevilor şi profesorilor. 

Proiect multilateral Comenius
       Life is a scene, let’s create our play!, 2010-2012
Școli partenere din Austria, Spania, Grecia, Polonia, Turcia
Proiectul a avut ca temă principală împletirea educației 
ecologice cu teatrul. 
Educaţia ecologică este un proces aflat la confluenţa dintre ştiinţele realiste şi cele 
umaniste, în care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt 
zadarnice dacă nu sunt strâns legate de activităţile practice. Educația ecologică 
studiază influenţa activităţilor umane asupra mediului înconjurător. 
Ea trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă influenţa comportamentului lor asupra 
calităţii mediului. Educația ecologică se bazează pe cunoştinţe referitoare la
sistemele sociale şi ecologice, dar are şi o componentă afectivă: domeniul 
responsabilităţii, sistemul de valori, atitudinile necesare construirii unei societăţi
durabile. 



PROIECTUL ÎNVAŢĂ DISTRÎNDU-TE

În perioada martie-noiembrie 2012, s-a desfășurat, la Colegiului Național 
de Informatică ”Spiru Haret” Suceava, proiectul Învață distrându-te!, 
proiect realizat cu sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia 2000+, în cadrul 
proiectului Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificul-
tate, finanțat de Fundația Soros România prin programul Fondul de 
Urgență

PROIECTUL IMTUSARCS 

Proiect IMTUSARCS este un proiect de 
parteneriat Leonardo da Vinci 
Improving the ability of designing and 
programmimg tutorial softwares by using ARCS model, 2012-2014 având
școli partenere din Turcia, Grecia, Polonia, Slovacia și Ungaria.

Proiectul a plecat de la ideea că trăim într-o perioadă de intensă 
informatizare, calculatoarele fiind peste tot în jurul nostru.  Cu toate 
acestea, s-a observat faptul că utilizarea calculatoarelor în activitățile 
educaționale nu poate fi rigidă și că, de multe ori, nu s-a obținut 
randamentul dorit. Această ineficiență se bazează pe programele de 
calculator, care uneori nu pot realiza succesul dorit. În acest context, 
teoria motivațională a lui John Keller numită Modelul ARCS, oferă câteva
sfaturi legate de tutoriale, sfaturi care ar trebui luate în considerare. 
Utilizarea acestui model poate duce la rezolvarea problemelor din mediile
educaționale, stimulând și susținând motivația elevilor de a învăța. 
ARCS este o abreviere a cuvintelor Attention (atenție), Relevance 
(relevanță), Confidence (încredere) și Satisfaction (satisfacție). 
Proiectul își propune ca elevii care studiază informatica să cunoască modelul
motivațional ARCS, să înțeleagă strategiille lui, să aplice modelul în 
proiectarea unui tutorial, lucru ce va duce la îmbunătățirea abilitățile lor
profesionale.



PROIECTUL KEEP THE FLOW
Proiectul multilateral Comenius 
KEEP THE FLOW se desfășoară în perioada 
2013-2015 avand scoli partenere din Spania,
Germania, Turcia, Marea Britanie, Polonia 
și Italia.
Tema principală a proiectului este apa. S-a plecat de la ideea că apa este 
una dintre cele mai valoroase resurse ale planetei noastre. Oamenii trebuie 
să știe faptul că apa trebuie prețuită și consumată într-un mod echilibrat. 
Multe țări se confruntă cu o secetă aprigă, în timp ce în altele apa este 
poluată și nu se poate utiliza. În cadrul acestui proiect, elevii vor face 
analiza chimică a apei, ei vor învăța lucruri noi despre microorganismele și 
animalele care trăiesc în apă. Fiecare instituție implicată în proiect a 
achiziționat câte un acvariu iar elevii, supravegheați de profesori, fac 
săptămânal analiza apei și compară datele obținute.

PROIECTUL INTERNAȚIONAL ECO - ȘCOALA

Integrarea României în Uniunea Europeană 
ne obligă să ne adaptăm la cerinţele europene,
una dintre ele fiind acordarea unei atenţii 
deosebite problemelor de mediu. Colegiul 
Naţional de Informatică “Spiru Haret” a desfăşurat multiple activităţi în 
cadrul acestui program şi a fost recompensat cu distincţia STEAGUL 
VERDE şi cu titulatura de Şcoală ECO.

Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” Suceava a obținut o nouă 
�nanțare pentru proiectul Youth to Business Enterprise, ce se va desfășura 
în perioada 1 iulie 2015- 31 iulie 2018. Proiectul este realizat cu sprijinul 
Comisiei Europene în cadrul programului Erasmus+, acțiunea cheie 2, 
parteneriate strategice în domeniul școlar.



Fundaţia Cooperation Humanitaire
Luxembourg

MICROSOFT, România

SIVECO, România

INTEL, România

HP, România

Primăria Municipiului Suceava

Consiliul Județean Suceava

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava

Asociația cultural științi�că ”Spiru Haret”

PARTENERI 2002-2016

CONCURSUL DE CREATIVITATE SOFTWARE
LINFO@SV



CONCURSUL DE CREATIVITATE SOFTWARE
LINFO@SV

MARELE PREMIU

1. Daniel Băieş
2. Cătălin Iacobeţ
3. Adrian Tumurug
4. IonuţUngureanu
5. Daniel Ursan

PREMIUL I soft utilitar
Ciprian Pînzariu

PREMIUL I pagini web Silviu Niculiţă
Liceul  de  Informatică ,,Spiru  Haret”

PREMIUL I soft educaţional
Mihai Andrei

3D G.E.

MARELE PREMIU
Silviu Niculiţă

Mănăstirea Voroneţ

PREMIUL I soft educaţional Daniel Băieş
CătălinIacobeţ
Adrian Tumurug
Ionuţ Ungureanu
Daniel Ursan

   Începând cu anul 2002, catedra de informatică din cadrul Colegiului 
Naţional de Informatică “Spiru Haret” organizează un concurs national de
creativitate software adresat elevilor de liceu şi gimnaziu.    

Obiectivele concursului sunt:
         - stimularea interesului pentru informatică;
         - stimularea creativităţii elevilor şi profesorilor;
         - dezvoltarea unei gândiri logice, intuitive;
         - realizarea de softuri educaţionale.



S-a format o tradiție ca în �ecare an, în luna mai, să organizăm la nivelulul școlii 
activitatea intitulată ”ZILELE COLEGIULUI”. Cu acest prilej timp de o săptămână 
școala noastră își deschide larg porțile pentru a primi în vizită, cu drag, elevii din
clasele a VIII-a de la toate școlile gimnaziale din județ. 
La nivelul �ecărei catedre se desfășoară activități științi�ce, sesiuni de comunicare,
concursuri întâlniri cu diferite personalități, sau cu fosti elevi.

 

ZILELE COLEGIULUI



 

Eco-Şcoala 

INTERNAT

CANTINĂ

BIBLIOTECĂ

Internatul a fost complet reabilitat în anul 2008. În
prezent are peste 200 de locuri de cazare în camere
cu baie proprie, căldură şi apa caldă furninizată de
către centrala proprie. Fiecare elev cazat are 

posibilitatea conectării la internet şi este supravegheat în permanenţă de personal
cali�cat.

La cantina Colegiului Naţional de Informatică “Spiru 
Haret” pot servi masa un număr de 300 de elevi, în
�ecare zi de luni până vineri. Masa de prânz va � 
asigurată în condiţii de maximă igienă, având
un meniu îmbunătăţit în cazul elevilor de gimnaziu 
care au optat pentru programul AFTER SCHOOL.

Biblioteca este dotată cu peste 17000 
de volume asigurând necesităţile privind
bibliografia şcolară, dar şi numeroase 
publicaţii ce vizează alte discipline de 
interes comun. Având un spaţiu aferent 
studiului, găzduieşte activităţi culturale 
şi educative.

,



 

Eco-Şcoala 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

Editarea revistei de matematică “Mathesis”

Editarea revistei “Adolescenţi”

Editarea revistei în limba engleză “ Teenage Cult”

Participare în cadrul trupelor de teatru în limba română
şi limba engleză

Participare în cadrul cenaclului literar “Excelsior”

Balul Bobocilor

Diverse activităţi în cadrul “Zilelor Colegiului”

Momente comemorative 
Mihai Eminescu şi Nichita Stănescu

Programe de colinde de Crăciun şi cântece pascale

Campania umanitară ”Un zâmbet de crăciun” de 
strângere de jucării pentru copiii bolnavi

Tabere şi excursii 

,



Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret”, Suceava, România
str. Zorilor, nr. 17 

Telefon secretariat: +04 0230513399
             director:     +04 0230 512603

e-mail: cnish_sv@yahoo.com
pagină web: www.cni-sv.ro

design şi tehnoredactare: prof. Mihaela Corina Ildegez 

STUDIAZĂ LA COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ 
“SPIRU HARET”, SUCEAVA!

,

E alegerea care o să-ţi schimbe pozitiv viaţa!

TE AŞTEAPTĂ:
Metode moderne de învăţare

Sistem bazat pe  aplicații practice
Posibilităţi multiple de studii

Interdisciplinaritate
Implicare în proiecte europene

Atmosferă plăcută 
Profesori dedicaţi


