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VA  MULTUMIM  CA  ATI  ALES  SA  NE  

 
 ONORATI  CU  PREZENTA   

 
DUMNEAVOASTRA 



SCURT  ISTORIC 
Certificatul de naştere al Liceului “Dimitrie 

Cantemir” din Iaşi, care a marcat formarea atâtor 
generaţii, poartă data de 17 septembrie 1963. 

În perioada 1963-1969 şcoala a funcţionat în 
actualul local al şcolii “Titu Maiorescu” iar de la 1 
septembrie 1969 în actualul lăcaş. 

 

 
 

ZIUA ŞCOLII 
                         24 octombrie 2008 
 
  Deschiderea festivă a Zilei Şcolii – 24 X 2008 
orele 10 :00 , Sala de festivităţi “Monique Roussel“ 
 cuvânt de deschidere – director prof. Corina Hudiţă 
 
  program artistic - coordonator, prof. A. Turbatu 
 
  In memoriam - Publius Ovidius Naso, - prof. 
Stefanescu Cezara 
 
  Serata muzicală “Cantemir  45“- ora 17.00 
(Colaborare cu Colegiul Naţional de Arta 
O.Băncilă, Iaşi, catedra de limba şi literatură română 
şi biblioteca şcolii)  
 
 Microrecital poetic : “Flori de toamnă“ 
coordonator,  prof.  Mihail  Robu 
 
  Dramatizare, scenă din romanul “Moromeţii“,  de 
Marin  Preda – coordonator, Elena Cracană, 
bibliotecar 
  Concursul „Micii matematicieni”- coordonatori, 

   prof. Gheorghe Iurea, prof. Petru Răducanu,  prof.  
Daniela Munteanu , prof. Lăcrămioara Pleşcan 
 Dezbatere cu tema “Dezvoltarea competenţelor de 
evaluare ale cadrelor didactice” - organizatori: 
prof. Daniela Munteanu, prof. Gheorghe Iurea, prof. 
Petru Răducanu, prof. Ciprian Baghiu 
 
 Concurs de desene şi prezentări Power Point,  elevi 
de gimnaziu,  cu tema :“Şcoala mea “, “Oraşul meu, 
toamna”- responsabili: prof. Anca Uriciuc, 
prof.Laura Goriuc, prof. Geta Porime 
 
 Vizionare de  film şi dezbatere, moment de 
meditaţie,”Viaţa Sfântului Dimitrie”- acţiune 
realizată de cl. a V- a C, coordonatori,  prof: 
L.Goriuc, L. Răducanu, A. Sava   şi  C. Bodoască- 
 
 ”Destinaţii turistice europene” - prezentări de 
documentare realizate de elevi (cabinet geografie). 
 Concurs “Biofashion”- organizator, cl. a X -a D,  
prof. Florina  Axente 
 Dezbatere cu tema:“Originea şi evoluţia omului”, 
cl. a XII- a A, C 
 Concurs de proiecte pentru ecologizarea oraşului 
Iaşi, ”Ideeea mea pentru orasul meu”,  – clasele a 
IX- a A, E,  organizator, prof. Cristina David  
 
 Probleme moderne în astrofizică şi cosmologie: 
“De la micro- la macrounivers - prof. 
univ.dr.Ciprian  Dariescu 
  Concurs de chimie-fizică aplicată, clasa a VII- a 
prof : O. Oancea, E. Iliescu ,D. Hariga  
  Lecţie deschisa interdisciplinară, “Structura 
atomului”, cl a IX- a C,  prof. E.Iliescu şi E.Chelariu   
  Amuzamente fizico –chimice, organizatori,  prof: 
O.Oancea, E. Iliescu ,I. Anton. 
 Lecţia de Economie ca piesă de teatru:”Vreau să 
fiu preşedinte,”, ”Cocoşul şi bobul de fasole” - 
clasa a  XI- a D ,prof. R. Hăvârneanu  
. Lecţia de Ed. Antreprenoriala ca piesă de teatru: 
“Interviu de angajare” - cl. a XI-a A, prof. R. 
Hăvârneanu 

 Dezbatere pe marginea filmului  psihologic ”O 
minte sclipitoare ”, moderatori,  prof. Irina Iorga şi 
psih.  Ioan Cucuteanu 
    Vizionarea unui film istoric – dezbatere pe baza 
imaginilor prezentate, organizatori, prof. C. Zamfir ,  
prof. M. Butnariu  

Expoziţii de pictură 
 Salonul Oficial al Simpozionului “Dimitrie 

Cantemir” –Expozitia artistilor pl. de grup 
 Expozitia personala “Armonii cromatice- 

artist  plastic Ofelia Hutul 
 “Din creaţiile elevilor” -organizator,  prof. 

Hutul Ofelia- Concurs artistic două sectiuni 
 Poezii de toamnă  în limba engleză- cl.a VIII-a C 
organizator, prof. L. Bogza. 
 Piesa de teatru limba engleza:“Nobody Famous”-
clasa a IX a B, organizator , prof.  L. Bogza,  
 Concurs de cultură  şi civilizatie franceză : 
“Question pour un champion“- organizatori, prof. 
Delia Dudcă şi prof. Nicoleta Bordei 
 Cântece şi poezii în limba spaniolă – organizator,  
prof. Amelia Sandu  

 Campionat de fotbal - Cupa “ L.D.C “ 
 coordonator,  prof. Gheorghe Vartic  
 Concurs de atletism – Cupa “L.D. C” - 
organizatori, prof. M.Gheorghiu, prof.  V. Apetrei 
 Campionat de baschet - Cupa “ L.D.C“- 
organizatori,  prof. M. Chihaia si prof. E. Mihnea  
                   
   25 octombrie 2008 

SIMPOZION NAŢIONAL CU PARTICIPARE 
INTERNAŢIONALĂ 

“DIMITRIE CANTEMIR  ŞI VOCAŢIA 
EUROPEANĂ A GÂNDIRII ROMÂNEŞTI” 

  Glife şi Hieroglife (Limbă şi literatură, etnografie, 
folclor,  arte plastice –Salonul Oficial al 

Simpozionului –Sala de festivitati 
  Descriptio mundi (istorie, geografie, ştiinţe ale 
naturii, politică, tactică şi strategii  militare) parter 5 
 
    Sacrosanta scientia  (filosofie,logică, psihologie, 
pedagogie, teologi,  muzică,) – parter 4 


