
Liceul Teoretic Filadelfia 

 

 Repere geografice 

 Liceul Teoretic Filadelfia este situat în municipiul Suceava, județul Suceava, o 
localitate istorică în care se amestecă tradiționalul cu modernismul, un centru important din 
nordul Moldovei, poarta de intrare în Bucovina. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Orașul reședință de județ, se află aproximativ în centrul Podișului Sucevei, având în 
2012 o populație de 105 624 locuitori. 

 Intravilanul orașului se întinde în special pe partea dreaptă a râului Suceava, pe un 
relief de dealuri, între Pârâul Șcheia și Pârâul Cetății (afluenți ai Sucevei). În acest loc se 
găsește și nucleul istoric al orașului. Dealurile din jurul intravilanului sunt: 

-Tătăraș, în sudul orașului, atingând o înălțime maximă de 407 m 

-în sud vest este situat Dealul Crucii, cu altitudinea de 427 m 

-în nord sunt localizate Dealul Dumbrăvii, cu 415 m și Dealul Velniței cu 430 m. 

 Din punct de vedere morfometric, în zona municipiului Suceava, cea mai mare 
altitudine este atinsă în Dealul Zamca- 385 m, iar cele mai reduse se întâlnesc în albia râului 
Suceava 268-277 m. În prezent are loc amenajarea unei zone de agrement în lunca râului 
Suceava, în vederea îmbunătățirii, reducerii poluării aerului și reducerea zgomotului în 
mediul urban. Pe o suprafață de 15 hectare se vor amenaja spații verzi, alei pietonale, piste 
pentru bicicliști, platformă evenimente culturale, un teren de tenis de câmp, două terenuri 
badmiton/volei. 

 

  Municipiul Suceava este situat în 
partea de nord-est a României, 47ᵒ40’38” 
latitudine nordică și 26ᵒ19’27” longitudine 
estică, în apropierea limitei estice a 
județului Suceava cu județul Botoșani.  

La o distanță de 451 km de capitala 
României, București, și de 46 km de granița 
de Nord a României cu Ucraina, Suceava 
este cunoscută pentru ospitalitate, mănăstiri 
UNESCO, muzee și monumente istorice. 



Orașul Suceava- sursa PUG Suceava 2015 

Orașul se dezvoltă și se extinde sub formă de stea, determinat de condițiile naturale de 
relief și hidrografie, dar și de orientarea principalelor axe de transport. Datorită versanților 
instabili și a albiei majore a râului Suceava, orașul tinde să se extindă tentacular de tip liniar 
spre zonele cu o altitudine mai mare. Din punctul de vedere al morfostructurii, Suceava, se 
încadrează în categoria orașelor polinucleare, având trei nuclee distincte: cartierul Burdujeni, 
cartierul Ițcani și nucleul reprezentat de partea centrală a Sucevei (cartierele Centru, Zamca, 
George Enescu și Obcine).  

 Situat în zona climatului temperat continental de dealuri, vegetație specifică este cea 
de pădurea de foioase, cu un subarborete reprezentant prin: sînger, măceș, corn, alun sălbatic, 
soc etc. Deși răspândită în trecut pe o suprafață foarte întinsă, în prezent pădurea mai ocupă 
doar suprafețe din zona masivului Dragomirna și dealul Ciungilor. 

 După al doilea război mondial, a fost împădurită zona versantului de NV al Sucevei 
(zona limitrofă a Cetății de Scaun) și zona versantului de SE, rezultând două areale forestiere 
importante astăzi: 

-Pădurea Zamca- cu o suprafață de cca 131 ha, având atât specii de foioase cât și de 
rășinoase. 

-Centura „Cetate”  având o suprafață de 24 ha. Aici întâlnim specii destul de variate: salcâm, 
teiul pucios, arțarul american, păducelul etc 



 Un monument al naturii, din intravilanul orașului, este fagul roșu cu o înălțime de 25 
de metri, situat lângă Muzeul de Științele Naturii Suceava. Culoarea frunzelor, roșie purpurie 
primăvara, roșii închis vara și portocalii galbene toamna oferă o cromatică deosebită. 

Rezervația floristică Ponoare, aflată la aproximativ nouă kilometri, adăpostește plante 
rare precum: dedița- Pulsatilla patens și Pulsatilla montană, stânjenei, bulbuci, frasinei, 
rușcuța de primăvară etc.  

 La șase kilometri de oraș se află Rezervația floristică de la Frumoasa (în comuna 
Moara), remarcată în special prin prezența vinețelelor, dar întâlnim și alte specii precum: 
rogozul, spălăcioasa, dedițelul, barba boierului etc. 

 

Municipiul Suceava 

 În jurul anului 1989, orașul Suceava, avea peste 50 % din populația activă ocupată în 
industrie- industria alimentară, industria constructoare de mașini, industria lemnului, industria 
celulozei și hârtiei, industria textilă. Existau patru zone industriale bine individualizate: Zona 
Burdujeni, Zona Ițcani , Zona „Traian Vuia” și zona Șcheia. Profilul orașului Suceava s-a 
schimbat foarte mult astăzi, el transformându- se într- un centru comercial, un centru 
polarizator pentru județele Suceava, Botoșani și Neamț. Au rezistat ramurile industriale care 
aveau la bază resursele locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Repere istorice 

Un vis devenit realitate 

Liceul Teoretic Filadelfia este o şcoală creştină particulară, înfiinţată de Biserica 
Creştină Penticostală Filadelfia. A fost visul unui grup de creştini evanghelici, care a 
început să devină realitate din primăvara anului 2001. În toamna anului 2002 prima 
generaţie de copii din clasa a-I-a au păşit pragul şcolii. Din septembrie 2003, odată 
cu finalizarea construcţiei, Liceul Teoretic Filadelfia şi-a deschis porţile pentru toate 
ciclurile de învăţământ preuniversitar. 

De ce o şcoală creştină? 

Colaborează cu familia pentru promovarea valorilor morale si spirituale. O şcoală 
creştină recunoaşte că responsabilitatea pregătirii unui copil pentru viaţă revine 
părinţilor. Iar părinţii au delegat şcolii răspunderea educaţiei academice. Şcoala 
lucrează împreună cu familia pentru a imprima în copii valori morale şi spirituale, 
precum şi a-i învăţa deprinderile de bază. Profesorii noştri vor avea la dispoziţie cea 
mai bună perioadă din viaţa unui copil: perioada când copilul este conştient, atent şi 
receptiv. Pregătirea este in acord cu cerinţele academice ale societăţii. Scopul 
educaţiei creştine este acela de a echipa elevii cu tot arsenalul academic cerut de 
curriculum-ul în vigoare, inclusiv o gândire critică şi un spirit de discernământ, 
necesare orientării pe piaţa sistemelor de valori. În acelaşi timp, ne dorim ca 
rezultatul educaţiei să fie văzut în oameni cu inimi şi vieţi transformate care să aibă 
impact pozitiv în societate. Un mediu creştin ce oferă siguranţă. Intr-un mediu viciat 
de păcat, mediu în care copilul este asaltat de tot felul de imagini şi sunete care îi 
zdrobesc mugurele firav de credinţă, o şcoală creştină este ca o insulă de lumină în 
obscuritatea incisivă a răului din jur. Vedem şcoala noastră ca pe o imensă provocare 
în slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor din jurul nostru. 

 

 

 

 

 

 

 



 Suceava, oraș din nordul Moldovei- s-a dezvoltat pornind de la o așezare rurală, 
urbanizarea sa, desfășurându se de la sfârșitul secolului al XIII-lea până la sfârșitul secolului 
XIV. Prima mențiune documentară a Sucevei este la 10 februarie 1388, Suceava fiind 
menționată ca reședință domnească. 

 Suceava a avut, peste râul Suceava, o poziție favorabilă atât în raport cu drumul 
moldovenesc (dinspre Marea Baltică și Polonia, trecând prin Cernăuți, Storojineț, Vicov și 
Rădăuți, mergând în continuare spre Roman) cât și față de drumul Cernăuților (ce trecea prin 
Hliboca, Bahrinești, Dornești) și de cel al Verbiei (ce venea de la Cernăuți prin Herța, 
Ibănești, Dorohoi și Vorniceni). 

 Drumul de legătură cu Transilvania (Drumul Sucevei, Drumul de Sus sau Drumul 
Bistriței) dar și drumul cel mare al Sucevei ce făcea legătura cu Baia sunt tot legături 
comerciale importante care au influențat dezvoltarea localității. 

 Nucleul așezării medievale era delimitat de o fortificație palisadă, datând probabil de 
la începutul secolului al XIV-lea, și avea o suprafață de 10 ha. Cea mai mare densitate a 
populației și a locuințelor se înregistra la marginea nucleului dat de biserica Mirăuți, pe cca 3-
4 ha. 
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După mutarea capitalei de la Siret la Suceava, Petru I Mușat a renunțat la vechea 
fortificație a orașului și a construit Curtea Domnească, la nord vest de vechiul nucleu, apoi 
Cetatea de Scaun și Cetatea Șcheia, în afara vetrei orașului propriu zis. În zona Curții 
Domnești s a constituit zona comercială. În acest perimetru au apărut cartierele olarilor, 
fierarilor și al populației germane. 

 Funcția de capitală a Moldovei, funcția religioasă marcată de stabilirea sediului 
Mitropoliei Moldovei la Suceava, ca și cea de centru vamal principal au determinat și 
extindere teritorială importantă, de la circa 35 ha până la 180 ha în secolul XVI. 

 Perioada de glorie a Sucevei medievale a fost atinsă în timpul lui Ștefan cel Mare. 



 Pe parcursul secolului al XVI-lea, orașul cunoaște o evoluție lentă, ocupând întregul 
spațiu din interiorul șanțului de apărare; spre sud-est extinderea orașului s-a făcut prin 
înglobarea unei părți din satele Areni și Tătărași, iar spre vest extinderea este marcată de 
biserica armenească „Sf. Simeon” (Turnu Roșu), construită în 1513. 

 Alexandru Lăpușneanu, în cea de a doua domnie (1564-1568), la ordinul turcilor, 
incendiază cetatea și mută capitala la Iași. 

 Între secolele XVII-XVIII- orașul Suceava cunoaște o stagnare datorită mutării 
capitalei, a schimbării traseelor principalelor drumuri comerciale, ce treceau, acum, prin 
Botoșani și Iași. 

 

Suceava 1870 

 Din 1775 până în 1918 evoluția Sucevei ca teritoriu a stagnat, pentru ca între 1918-
1944 ritmul de creștere a orașului să fie în continuare foarte modest. În perioada interbelică 
Suceava rămâne un oraș slab dezvoltat industrial. 



 

 

 Perioada 1944-1989 este o perioadă de maximă extindere teritorială, datorată și 
industrializări forțate- apar noi zone industriale amplasate pe terasa de luncă a Sucevei, dar și 
în valea Șcheii, între noul cartier Obcine și satul Șcheia. În anii 1950 au intrat în componența 
orașului așezările dublet de graniță din perioada anterioară Unirii- Burdujeni și Ițcani. 

 Edificii istorice de o importanță remarcabilă sunt: Cetatea de Scaun a Sucevei (simbol 
al orașului), Curtea Domnească din Suceava (construită în sec XIV-XVII), Hanul Domnesc 
(fost han medieval de la mijlocul sec XVII), Complexul mănăstiresc Zamca (mănăstire 
armenească),  Biserica „Sf. Gheorghe” Mirăuți, Biserica „Sf. Dumitru”(ctitorită de Petru 
Rareș), Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”(ctitorie a lui Vasile Lupu), Biserica „Sf.Simion”, 
Biserica Sfânta Înviere (ctitorită de soția lui Petru Rareș, Elena Rareș) 

 Edificiile culturale ale municipiului Suceava sunt: Complexul Muzeal Bucovina, 
Muzeul de Științele Naturii din Suceava, Muzeul Etnografic Suceava, Muzeul Satului 
Bucovinean Suceava. 



 


