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ZILELE LICEULUI TEORETIC “DIMITRIE CANTEMIR” IAŞI 

23 – 24 OCTOMBRIE 2014 

 

În fiecare an, la Sărbătoarea Sfântului Dimitrie - izvorâtorul de mir, ne 

reunesc sentimente profunde de revenire în spațiul fizic și spiritual al școlii care 

ne-a făurit destinul. Profesori, elevi, absolvenți din toate timpurile, prieteni ai 

școlii am fost împreună, într-o stare de efervescență emoțională și intelectuală, 

unde spiritele înalte converg. 

 

   

 

În zilele de 23 şi 24 octombrie 2014 s-au desfăşurat manifestările 

dedicate sărbătorii celor 51 de ani de existenţă ai şcolii noastre. Festivitatea de 

deschidere a avut loc în sala „Monique Roussel”, în prezenţa invitaţilor de 

onoare: d-na Inspector Şcolar General Adjunct prof. dr. Claudia Tănase, d-na 

inspector şcolar de specialitate pentru geografie prof. dr. Mihaela Lesenciuc,    

d-na inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar prof. dr. 

Genoveva Farcaş de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, d-l director executiv 

ing. Dan Tomorug, reprezentantul Primăriei Municipiului Iaşi, d-na prof. Lidia 

Andronache de la Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi, pr. lect. univ. dr. 

Daniel Niţă – Danielescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru 
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Stăniloae” din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. La 

manifestări au participat, alături de cadre didactice şi elevi, foşti profesori şi 

absolvenţi ai liceului, prieteni ai şcolii noastre, precum şi reprezentanţi ai 

Asociaţiei Părinţilor din liceu, împreună cu d-l preşedinte ec. Mihai Arcana.   

 

     

 

 

După cuvântul de deschidere adresat de d-na director prof. dr. Anca 

Dimitriu şi rostirea alocuţiunilor de către invitaţi, a avut loc un spectacol 

omagial dedicat Zilelor Şcolii, coordonat de d-na director adjunct prof. Iuliana 

Anton şi d-na prof. Mirela Iordachi. În program au fost incluse piese cu caracter 

folcloric interpretate de corul liceului coordonat de doamna prof. Mirela 
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Iordachi, scenete în limba română şi spaniolă, coordonate de doamnele 

profesoare Maria Vicenta Revert, Beatrice Balaur, Alina Vaipan, Amelia Sandu 

Andrieş, Maria Şuşnea, Ofelia Ştirbăţ şi Cătălina Rotaru, precum şi demonstraţii 

de dans sportiv. De asemenea, ne-au încântat invitaţii de la Palatul Copiilor Iaşi 

şi elevii de la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi. 

 

     

     

 

În cadrul Zilelor Şcolii, au fost vernisate trei expoziţii de către d-na prof. 

dr. Ofelia Huţul, artist plastic: expoziţia de artă vizuală Top 10 +, expoziţia de 

fotografie Contraste realizată de d-na prof. Mirela Platon şi expoziţia de 

broderie cu mărgele Zidiri transtemporale realizată de d-na Rodica Luca, fost 

profesor şi director al liceului nostru. Inspirată din arta tradiţională, situată la 

graniţa dintre artizanat şi artă, această expoziţie reuneşte lucrări care prezintă 

adevarate vestigii cu caracter documentar, dar şi artistic, la realizarea cărora au 

fost utilizate peste 500 000 de mărgele.     
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Joi, 23 octombrie 2014, la biblioteca şcolii s-au lansat două publicaţii 

aniversare: revista şcolii In Animo Cantemyrii, coordonată de d-na director 

prof. dr. Anca Dimitriu şi d-na prof. Daniela Munteanu şi Cantemiriana, foaia-

supliment a Simpozionului Naţional cu Participare Internaţională Dimitrie 

Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti, coordonată de d-l prof. 

Traian Fîntînaru.  

      

In Animo Cantemyrii  este o revistă a comunităţii noastre cantemiriste 

care măsoară pulsul vieţii şcolare şi extraşcolare, evidenţiază relaţionarea 

liceului nostru cu comunitatea locală, surprinde ecoul unor manifestări 

tradiţionale, cultivă interesele elevilor, dezvoltă aptitudinile literare ale acestora, 

încurajează talentele artistice. În paginile revistei sunt evocate momentele de 
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bucurie, de împlinire, de consolidare a culturii instituționale, precum şi 

performanţele liceului. De asemenea, revista include proiectele şcolii grupate pe 

diferite domenii de interes, care luminează calea unui traseu ascendent al 

liceului şi conferă valoare şi înaltă ţinută tinerei generaţii de cantemirişti.  

În cursul zilei de joi, 23 octombrie, în sala de festivităţi “”Monique 

Roussel” a avut loc deschiderea festivă a celei de-a VIII-a ediţii a Concursului 

Şcolar Interdisciplinar Urmaşii Principelui Cantemir coordonat de d-na 

director prof. dr. Anca Dimitriu şi d-na prof. dr. Ana Irina Iorga. După o paradă 

a costumelor în galeria personajelor literare (coordonator prof. Cătălina Rotaru), 

s-a desfăşurat concursul pe cele cinci secţiuni: Glife şi hieroglife, Descriptio 

Mundi, Sacrosancta Scientia, Amici Picturae şi Imago Mundi Cantemyrii, 

urmat de festivitatea de premiere (responsabil prof. Beatrice Balaur).  

 

 

 

Din impresiile culese de la participanţi şi spectatori, putem afirma că și 

anul acesta concursul s-a bucurat de prezența candidaților care au reușit să 

impresioneze juriul în mod plăcut. 



6 

 

 

Vineri, 24 octombrie 2014, la Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iaşi, 

s-au deschis lucrările celei de-a XI-a ediţii a Simpozionului Naţional cu 

Participare Internaţională Dimitrie Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii 

româneşti coordonat de d-na director prof. dr. Anca Dimitriu şi d-na prof. dr. 

Ana Irina Iorga, aflat sub Înaltul Patronaj al A. S. R. Principelui Radu al 

României. Lucrările au fost reunite în volumul omagial Plurivalenţe 

intelectuale cantemiriene.  

     

 

Simpozionul a fost organizat de Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi 

în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Casa Corpului Didactic 

“Spiru Haret” Iaşi, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea 

Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău şi Asociaţia Părinţilor din liceul 

nostru. Au susţinut lucrări în plen: pr. lect. univ. dr. Daniel Niţă – Danielescu de 

la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”, Universitatea 

“Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, conf. univ. dr. Gerard – Leonid Stan de la 
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Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice, Facultatea de 

Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 

prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu, inspector de specialitate la Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Iaşi, lect. univ. dr. Bogdan – Constantin Neculau de la 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Alexandru Ioan 

Cuza” Iaşi, inspector pentru educaţie permanentă la Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Iaşi.  

     

 

O impresie deosebită a făcut grupul de elevi coordonat de d-na prof. drd. 

Amelia Sandu-Andrieş care a prezentat, succint, lucrarea de traducere, din limba 

română în limba spaniolă, a unor capitole din volumul „Cantemireştii” de Ştefan 

Lemny – un promiţător început de adevărat act de cultură.Toţi participanţii au 

dialogat pe marginea unor subiecte legate de opera, viaţa şi domnia lui Dimitrie 

Cantemir. 

Tot vineri, 24 octombrie, la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi s-au 

desfăşurat activităţi ale elevilor cu multiple valenţe formative: prezentarea de 

referate sub egida Profil spiritual Dimitrie Cantemir (coordonatori: prof. 

Iolanda Miron, prof. Ofelia Ştirbăţ, prof. Traian Fîntînaru), Concursul Micii 

matematicieni cantemirişti (coordonatori: prof. Daniela Munteanu, prof. 

Gheorghe Iurea, prof. Lăcrămioara Pleşcan), experimente sun egida Lumea 

misterioasă a ştiinţei (coordonatori: prof. dr. Daniela Drăgan, prof. dr. Irina 

Ecsner), un concurs de eseuri (coordonatori: prof. Anabel Sava, prof. Cristina 
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Bodoaşcă), Convorbiri cantemireşti (coordonator prof. dr. Florina Axente), 

atelierul tematic Biomii Terrei – consecinţă a climei (coordonatori: prof. Florin 

Dăscălescu, prof. Ionela Panainte), precum şi întâlnirea cu literatura – 

Scriitorul preferat din săptămâna FILIT (coordonator prof. Delia Dudcă).  

Concursul Micii matematicieni cantemirişti s-a adresat elevilor claselor a 

V-a şi a VI-a. Prin acest concurs, s-a evaluat gradul de dezvoltare a 

perspicacităţii, a operaţiilor şi raţionamentelor logice specifice vârstei 

participanţilor.  

    

 La concurs au participat 35 de elevi de la liceul nostru şi de la Şcoala 

Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi şi Şcoala Gimnazială „Gh. I. Brătianu” Iaşi. 

Elevii au primit diplome şi premii constând în reviste şi dulciuri. 

Lumea misterioasă a ştiinţei a constat în patru experimente de fizică 

realizate cu materiale la îndemâna oricui (ulei, apă, ou, măr, ac, frunză) în care  

s-a urmărit descoperirea unor legi şi principii din fizică (cum se ridică sau se 

cufundă un submarin în apă, plutirea navelor, realizarea unei busole utilizând un 

ac şi o frunză ce pluteşte pe suprafaţa apei, cum funcţionează o pipetă - cine 

pune lichidele din pipetă în mişcare), precum şi cinci experimente de chimie - 

vulcanul chimic, flăcări sub apă, flăcări şi fum, foc fără chibrit, petarde în 

eprubetă. Experimentele au  fost realizate de elevi din clasele a IX-a şi a XII-a 

pentru elevii de gimnaziu. Au participat elevi din clasa a VI-a C împreună cu   

d-na director adjunct prof. Iuliana Anton şi elevi din clasa aVIII-a C. 
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Pe terenul şi în sala de sport au avut loc numeroase competiţii sportive 

(coordonatori: prof. Mihaela Gheorghiu, prof. Gheorghe Vartic, prof. Clement 

Hagimă, prof. Răzvan Ciuhureanu).   

Elevii claselor a V-a A, B, C şi a VI-a B au împodobit şcoala pentru 

momentele de sărbătoare cu o minunată expoziţie de toamnă (coordonatori: 

prof. Delia Dudcă, prof. Andreea Movilă, prof. Eliza Şalariu, prof. Ciprian 

Baghiu).  

 

     

 

Manifestările s-au încheiat în seara zilei de 24 octombrie când s-au 

întâlnit la o masă rotundă, profesorii şcolii cu absolvenţi şi elevi, prieteni ai 

şcolii din ţară şi din străinătate, sub genericul In Spiritu Cantemyrii. 

În anul 2014, declarat Anul Internațional al Familiei,  am sărbătorit  

școala în marea familie a iubitorilor lui Cantemir! 

 


