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I
Holban

Gheorghe
educa[ie fiz
sport

:6 qi
Filticeni

Colegiul "Vasile
Lovinescu" F6lticeni

educalie fizicd qi

sport
2020

2 Bocanci Grigore

educaJie

tehnologici
tehnologia
informa[iei
comunicalii

ia
or

R[d69eni
$coala Gimnazial6
"Ion Lovinescu"
RId69eni

educatie tehnologicd 2021

J
Stasiuc

Veronica
inv6|6tor-
educatoare, lrept

Izvoarele

Sucevei

$coala Gimnazial6
"lon Aflorei"
Izvoarele Sucevei

educatoart: 202t
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4
Puiu Mariana-

Loredana
istorie-geog afie Ridiuli

ColegiulTehnic
Rdddu{i

geografie 2021

5
Cenugl Ancufa-
Petronela

invS|dtor-

educatoare

C6mpulung
Moldovenesc

$coala Gimnazial6
"George Voevidca"
C0mpulung
Moldovenesc

invdff,tor 202t

6
Scuterlnicu

Tudorila

pedagogia

invdff,mdntr
primar qi pr,

lui

gcolar
Liteni

Liceul Tehnologic

"lorgu Vimav
Liteanu" Liteni

invdIdtor 2021

7
Olteanu
Nicoleta-Maria

istorie-geog afie Cioclneqti $coala Gimnazial6
Ciocdnegti

istorie-geografie 2021

8 Dincil Sorin

istorie-geog

tehnologia
infbrma(iei
cornunica{ii

afie,

ia
or

Iacobeni
$coala Cimnazial6
"Liviu Suhar"
Iacobeni

istorie-geografie 2021

9 Popovici Radu

limba qi lite
englezf,-lim
literatura ro

atura
ra Ei

ndml
Suceava

ColegiulTehnic
''Alexandru Ioan

Cuza" Suceava

limba englezd 2020

l0 Mf,ria Paula

institutori-li
francezI; lil
literatura ro
limba Ei lite
francezd

nba
rba gi

ndn[-
atura

Dolhasca

Liceul Tehnologic
"Oltea Doamna"

Dolhasca

limba francezf, 202t

ll $erban Mihaela
limba qi lite
romdnl-lim
literatura fri

atura
ra gi

ncezd

Suceava

ColegiulTehnic
"Alexandru Ioan

Cuza" Suceava

limba francezl 2020

l2
Ioanei Roxana-

Simon

limba qi lite
francez6-lin
literatura ro

atura

ba gi

ndnd

Vicovu de Sus

Liceul Tehnologic
"lon Nistor" Vicovu
de Sus

Iirnba francezi 2021
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13 Blaga Milica

limba și literatura 

română-limba și 

literatura rusă

Dolhasca

Liceul Tehnologic 

"Oltea Doamna" 

Dolhasca

limba și literatura 

română
2021

14
Cetățeanu 

Pazica

limba și literatura 

română-limba și 

literatura franceză

Solca

Liceul Tehnologic 

"Tomșa Vodă" 

Solca

limba și literatura 

română
2018

15
Florescu Anuța-

Dorinela

pedagogia artelor 

plastice si 

decorative

Vatra Dornei
Clubul Copiilor 

Vatra Dornei
pictură/ desen 2021

16
Negrușeri 

Eleonora
geografie; textile Pârteştii de Jos

Liceul Tehnologic 

"Nicanor Moroșan" 

Pârteştii de Jos

pregătire-instruire 

practică (textile)
2008
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