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Pornind de la ideea că şcoala este o fereastră deschisă noului din dorinţa de
a cunoaşte marea încercare „viaţa”, misiunea noastră este de a sădi în sufletele
elevilor încrederea şi respectul pentru valorile umane fundamentale, iubirea, binele,
adevărul, speranţa, munca, încrederea, responsabilitatea.
Valorile şi atitudinile care ne coordonează activitatea sunt dorinţa de perfecţionare
continuă, atitudinea proactivă, calitatea informaţiei, responsabilitatea socială,
învăţământ la standarde europene.

Absolvenții colegiului nostru sunt mărturia limpede a strădaniei noastre în
demersul educațional, centrat pe nevoile elevului, pe integrarea profesională și socio-
culturală care are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității
acestuia.

Director.
prof. Loredana Bodnar



Matematică Informatică 
Intensiv

Științele Naturii

Filologie

90 locuri (3 clase)

90 locuri (3 clase)

30 locuri (1 clasă)

Oferta de școlarizare 2018-2019





▪ SĂLI DE CLASĂ: 19 săli de clasă

▪ LABORATOARE:

▪ 5 laboratoare de  informatică 

dotate cu calculatoare P4

▪ 1 laborator de chimie

▪ 1 laborator de fizică

▪ 2 laboratoare de biologie

▪ CABINETE

▪ un cabinet de matematică

▪ un cabinet de geografie

▪ un cabinet de istorie

▪ un cabinet de limba română

▪ un cabinet de limbi  moderne

▪ BIBLIOTECĂ

▪ SALĂ MULTIMEDIA

▪ SALĂ DE FESTIVITĂŢI - dotata cu o 

tabla inteligenta şi videoproiector

▪ SALA DE SPORT dotata cu aparate 

de fitness

▪ TEREN DE SPORT

▪ TIPOGRAFIE unde se tiparesc 

publicațiile elevilor și profesorilor.

▪ CĂMIN cu 200 de locuri de cazare şi 

cu posibilitatea conectării la internet 

▪ CANTINĂ unde pot servi  masa 300 

de elevi şi studenţi

▪ CENTRALĂ PROPRIE care asigură 

caldura și apa caldă necesară în 

școală, cămin și cantină

▪ PARC si PARCARE PROPRIE

▪ SISTEM  DE  SUPRAVEGHERE 

VIDEO

Baza materială





Centru acreditat de testare ECDL

ECDL este cel mai răspândit program de certificare a aptitudinilor de

operare pe calculator recunoscut la nivel internațional în peste 148

de tari.

Permisul oferă deținătorului o bază standard de cunoștințe

IT necesară în noua societate informațională ce se află în

continua dezvoltare.

Permisul ECDL oferă elevilor posibilitatea echivalării Examenului

de Competente Digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat.



Oracle este o platformă de gestiune a bazelor de date foarte utilă și foarte performanată 

și a fost și este prima bază de date administrată pe internet. Bazele de date Oracle se pot 

implementa în orice firmă cu specific: medical, IT, servicii, transporturi etc.

Cursul 2 – Database Programming

SQL (structured query language) 
“Limbajul bazelor de date”

Accesul la date cu SQL
Crearea de aplicații

Definirea datelor, maniularea și controlul 
limbajului

Cursul 1 – Database Design

Modelarea relațiilor între 
entitati, design-ul bazelor de 

date, dezvoltarea si 
normalizarea.





❖ Medalia de bronz, Olimpiada Internaţională de Chimie, Australia, 1998;

❖ Medalia de aur, Olimpiada Internaţională de Chimie, Bangkok, 1999;

❖ Medalie de bronz, Balcaniada de Informatică 2003;

❖ Medalia de Aur absolut, Olimpiada de Informatică din Europa centrală şi de sud-est

Ungaria 2005

❖ Medalia de argint, Olimpiada Internaţională de Informatică Polonia, 2005

❖ Medalia de argint, Olimpiada Internațională de Limba rusă modernă, Moscova, 2014

❖ Medalia de aur, Olimpiada Internațională de Limba rusă modernă, Moscova, 2014

“Pentru prima dată în istoria de 12 ani a concursului, un elev român, elev al Colegiului de

Informatică „Spiru Haret”, Suceava, a obţinut

MEDALIA DE „AUR ABSOLUT”

la OLIMPIADA DE INFORMATICĂ A ŢĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ.”

Rezultate la Olimpiade Internaționale



Ne mândrim cu absolvenții noștri!

Absolvent al Colegiului Premiat la Casa Alba 

O suceveancă va fi premiată de 

preşedintele Statelor Unite ale Americii

Emilia MOROȘANU primeste pe 13 decembrie

2011, la Casa Albă, din partea preşedintelui Barack Obama,

cea mai înaltă distincţie acordată de preşedinţia americană

pentru debut în cariera ştiinţifică.

Este vorba de „Presidential Early Career Awards for

Scientists and Engineers” (PECASE).

Emilia Moroşan este in prezent profesor-asistent la

Facultatea de Fizică şi Astronomie şi Facultatea de Chimie

din cadrul Universităţii Rice din Houston, Texas.

Emilia Moroşan (Oniu înainte de căsătorie) a

urmat cursurile Şcolii Generale Nr. 8 din Suceava, Liceul de

Informatică şi, apoi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

– Facultatea de Fizică, pe care a absolvit-o în 1999

Emilia MOROȘANU



Hrițcu Cătălin

absolvent promoția 2001

Profesor asistent la 

University of Pennsylvania,

Philadelphia, U.S.A.

Ne mândrim cu absolvenții noștri!



Ne mândrim cu absolvenții noștri!

Niculiță Silviu

absolvent promoția 2005

Microsoft Technologies Leader

la RIA Solutions Group



Fechete Dan Ionuţ
absolvent în anul 2005

Ne mândrim cu absolvenții noștri!



DUMITRIU FLORIN 

absolvent promoția 2008

Ne mândrim cu absolvenții noștri!



Ne mândrim cu absolvenții noștri!



Începând cu anul 2002, catedra de informatică din cadrul colegiului nostru  

organizeaza în luna februarie concursul de creativitate software.

▪Stimularea interesului pentru disciplina 

informatică

▪Stimularea interesului pentru realizarea  şi 

utilizarea softurilor educaţionale în 

procesul de învăţare

▪Stimularea creativităţii elevilor şi 

profesorilor

▪Stimularea interesului faţă de nou 

▪Dezvoltarea unei gândiri logice

OBIECTIVE:

Concursul de creativitate software Linfo@SV



PREMIUL I soft educaţional

Mihai Andrei

3D G.E.

PREMIUL I pagini web Silviu Niculiţă

Liceul  de  Informatică ,,Spiru  Haret”

MARELE PREMIU

1. Daniel Băieş

2. Cătălin Iacobeţ

3. Adrian 

Tumurug

4. Ionuţ

Ungureanu

5. Daniel Ursan

PREMIUL I soft utilitar Ciprian Pînzariu

Concursul de creativitate software Linfo@SV



PREMIUL I soft educaţional

Daniel Băieş

CătălinIacobeţ

Adrian Tumurug

Ionuţ Ungureanu

Daniel Ursan

MARELE PREMIU Silviu Niculiţă

Mănăstirea 

Voroneţ

PREMIUL I soft utilitar

Ciprian Pînzariu

Editor Binar

PREMIUL I

pagini WEB

Soloneţul Nou
-un sat sucevean

de tradiţie poloneză

Andrei 

Teodorovici

Andrei Marcu

Concursul de creativitate software Linfo@SV



•Istorie

•Stiinte socio-umane

Discipline cuprinse în concurs

În anul 2008 

Colegiul Național de 

Informatică “Spiru 

Haret” a organizat 

etapa națională a 

acestui concurs 

interdisciplinar

Concursul Istorie și Civilizație în dimensiune virtuală



Concursul Centrelor de Excelență din Moldova



A fost organizată în vacanța de iarnă a

anului 2009 cu sprijinul Inspectoratului

Școlar Judetean Suceava și al

Consiliului Județean Suceava. Au

participat un număr de aproximativ 500

de elevi, din clasele VII - XII care au

desfăşurat în timpul taberei cursuri

teoretice de pregătire, aplicaţii specifice,

activităţi de laborator, observaţii

astronomice şi activităţi recreative.

Activitatea s-a desfăşurat în cadrul

programului de pregătire a elevilor

pentru performanţă la aceste discipline

şi substituie activităţile din anii anteriori,

organizate prin Centrul de Excelenţă.

Tabăra de Excelență pentru Fizică, Chimie și Astronomie 

14 - 23 decembrie 2009



•Săpămâna mobilității europene

•Marș de protest împotriva construirii 

unui ansamblu rezidential în Parcul 

Șipote

•Împodobirea și donarea de brazi de 

Crăciun unor famili nevoiașe din 

municipiul Suceava

•Amenajarea holurilor Colegiului 

nostru

•Colectare de hârtie

•Amenajarea sălilor de clasă pentru 

concursul “Eco-Sala mea de clasa”

Activități desfășurate:

Program Național



Programul de vecinătate România-Ucraina 2004-2006 

Prioritatea  3. Acţiuni „people to people” 

Măsura 3.1 Fondul comun al proiectelor mici

Parteneri:

• Colegiul Național de Informatică 

“Spiru Haret” Suceava

• Primăria Municipiului Suceava

• Şcoala Medie din comuna 

Petraşivca, raionul Herţa, regiunea 

Cernăuţi, Ucraina

Programe Europene



Programe Europene



Programe Europene

▪ Sesiune de instruire- Tehnologia 

Informaţiei şi a Comunicaţiilor –

curs de Comunicare Asistată de 

Computer.

▪ Excursie de documentare

▪ Redactarea şi publicarea revistei 

„Prietenie fără frontiere” 

▪ Schimb de experienţă.

▪ Diseminarea rezultatelor.

▪ Evaluarea si auditul extern.

Activități desfășurate:

▪ Constituirea echipei de 

implementare a proiectului.

▪ Masă rotundă România –Ucraina

▪ Derularea procedurilor de achiziţie 

de bunuri şi servicii.

▪ Organizarea campaniei de 

promovare a proiectului.

▪ Realizarea paginii web.

▪ Consiliere psihopedagogică 

acordată elevilor



Proiectul și-a propus creşterea

gradului de conştientizare a riscurilor pe

care comportamentul agresiv îl are

asupra dezvoltării copiilor şi

adolescenţilor, precum şi asupra

integrării lor în societate.

S-a adresat elevilor din colegiul

nostru, iar activităţile au vizat

antrenarea unui număr mare de elevi

care să militeze împotriva violenţei prin

acţiuni preventive

Nu da în viaţa ta!                                                                                                           

Proiect pentru prevenirea şi combaterea violenţei

Programe Europene



Tree Dressing Across Europe

Colegiul National de Informatica Spiru 

Haret in parteneriat cu AREAS au derulat 

programul “Tree Dressing Across Europe” 

alaturi de tineri din Anglia,  Lituania,  Polonia,  

Italia, Malta si Estonia. 

In cadrul proiectului elevii au realizat un

puzzle urias din materiale

reciclabile pe care l-au

amplasat in centrul

orasului pentru atrage

atentia asupra problemelor

de mediu

Programe Europene



Tări participante:

Romania     Austria     Turcia     Spania     Grecia     Polonia

Program COMMENIUS

2010 - 2012

Life is a scene, let’s create our play

Programe Europene



Austria, Viena,28 noiembrie 2011 Spania, Cordoba,28 martie 2011

Polonia, Breszcze,17 mai 2011 Turcia, Samsun,2 octombrie 2011

Programe Europene



Proiectul a fost realizat cu

sprijinul Fundaţiei Centrul Educaţia

2000+, în cadrul proiectului Parteneriat

pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în

dificultate finanțat de Fundația Soros

România prin programul Fondul de

Urgență.

Învață distrându-te!

martie-noiembrie 2012

Programe Europene



Proiect de parteneriat 
Leonardo da Vinci

Improving the ability of 
designing and 

programming tutorial 
softwares by using 

ARCS model 2012-2014

Parteneri europeni:

Turcia - Osmaniye Ticaret Meslek Lisesi

România- Colegiul Național de Informatică 

”Spiru Haret”

Ungaria- Móricz Zsigmond Gimnázium

Slovacia- Spojená škola Kollárova 

Grecia- 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Polonia - Zespol Szkol Energetycznych

Programe Europene
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Programe Europene



Proiect Multilateral 
Comenius

Keep the Flow 
2013-2015

Spania: INSTITUTO DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA MONTES ORIENTALES
Romania: Colegiul Național de 
Informatică ”Spiru Haret”
Germania: Albertville-Realschule 
Winnenden
Turcia: AKSARAY HAZIM KULAK 
ANADOLU LİSESİ
Italia: ISTITUTO COMPRENSIVO 
GENERALE MACALUSO
Polonia: Miejskie Gimnazjum nr 4
Marea Britanie: Carlton Community 
College

Programe Europene



Programe Europene

Proiect Multilateral Comenius Keep the Flow 2013-2015



Festivalul Internațional ” Le printemps des poètes ”



Balul Bobocilor



Balul de Caritate

An de an, a devenit o tradiţie ca profesorii 
şi elevii Colegiului Naţional de Informatică 
”Spiru Haret” să organizeze o manifestare 
dedicată acestor minunate sărbători.



Brazi de Nota 10



Un Zâmbet de Crăciun

”Un zâmbet de Crăciun” - Campanie umanitară
de strângere de cadouri pentru copiii internați
în Spitalul Județean – Suceava în seara de
Crăciun



Săptămâna Mărțișorului

Elevii implicați în
proiect, alături de
cadrele didactice,
urmăresc păstrarea și
valorificarea valențelor
mărțișorului arhaic,
dar și cunoașterea
semnificațiilor
profunde pe care le
presupune purtarea
acestui talisman
românesc.



Apreciez! Protejez! Acționez!



CNI Pedalează VINO CU NOI!

Promovarea unui stil de viață sănătos
utilizând un mijloc de transport nepoluant
și care permite economisirea energiei prin
reducerea consumului de combustibili



Reviste școlare

Editarea revistei de matematică “Mathesis”
Editarea revistei “Adolescenţi”

Editarea revistei în limba engleză “ Teenage Cult



Ora de cod

Hour of Code (Ora de Programare) este o mişcare globală ce a atins zeci de milioane de
elevi și studenţi din peste 180+ de ţări. Tutoriale de o oră sunt disponibile traduse în
peste 30 de limbi.



În cadrul colegiului nostru puteți să petrece timpul liber în mod sănătos, făcând parte din
- echipa de volei fete
- echipa de volei băieți
- echipa de baschet băieți

sau participând la campionate 
- de șah
- tenis de masă
- fotbal

Asociația Sportivă ”Spiru Haret”



PREGĂTIRE GRATUITĂ PENTRU 
BACALAUREAT


